
3 Kruyt: een schets van zijn spiritualiteit 
 
 
 
3.1 INLEIDING 
 
Het voorgaande hoofdstuk schetste de levensloop van Albert C. Kruyt. In dit hoofd-
stuk staan we stil bij zijn spiritualiteit. De dagboeken, met name de gebundelde 
brieven die Kruyt schreef aan zijn vrouw, bevatten veel gegevens over zijn geloofs-
leven. Ook de correspondentie met zijn vriend Bram van der Flier biedt belangrijke 
aanknopingspunten. De autobiografische notities bieden weinig houvast over de 
plaats van gebed en bijbellezen in Kruyts leven, maar bieden wel veel informatie 
over de geloofsstrijd die hij in zijn jeugd doormaakte.  

Kruyt rekende zich tot de ethische richting in de Nederlandse Hervormde Kerk, 
een richting die zich positioneerde tussen moderne theologie enerzijds en orthodoxie 
anderzijds. In het onderstaande schetsen we een aantal typerende gedachten van 
ethische theologen over het persoonlijk geloof, het werk van de Geest en het gebed. 
De daaropvolgende paragrafen beschrijven Kruyts persoonlijk geloofsleven en laten 
zien hoe zijn spiritualiteit geworteld is in de ethische richting. We laten het geheel 
voorafgaan door een paragraaf over spiritualiteit in de negentiende eeuw, met name 
in kringen van het Réveil en het NZG.  
 
 
3.2 SPIRITUALITEIT IN DE NEGENTIENDE EEUW 
 
In de negentiende eeuw was vrijwel elke Nederlander lid van een kerk. Onkerkelijk-
heid was rond 1800 nauwelijks aan de orde. In 1900 was onkerkelijkheid de keuze 
van slechts 2,25% van de bevolking.1 Deze geringe buitenkerkelijkheid is op zich 
echter geen goede indicatie voor de kerkelijke betrokkenheid en de persoonlijke 
vroomheid van de kerkleden in de negentiende eeuw. Het bestuur van het NZG 
maakte zich in 1797 zelfs ernstige zorgen over toenemende ongelovigheid en 
ongodsdienstigheid in eigen land. Deze constatering is een belangrijke stimulans 
geweest om het zendelinggenootschap op te richten: ‘…de beschouwing van toenee-
mende ongeloovigheid en ongodsdienstigheid, de beschouwing der tegenwerking 
tegen het Evangelie en deszelfs heilzaamen invloed, heeft onzen ijver te meer 
gaande gemaakt, om ons de verbreiding van ’s Verlossers gezegenden Naam, en de 
voordplanting, en bevordering van Zijn Evangelie met allen ernst aantetrekken.’2  

Op de eerste landelijke vergadering van het NZG, in 1798, drie jaar na de 
verwezenlijking van de Bataafse republiek, spraken aanwezigen niet alleen over 
zending onder de heidenen, maar eveneens over de geestelijke situatie in Nederland 
en in Frankrijk. Ver vooruitlopend op het gedachtegoed van ‘zending in zes conti-
nenten’ beschouwde het zendingsbestuur de westerse wereld, met inbegrip van het 

                                                        
1 A.Th. van Deursen, G.J. Schutte, Geleefd geloven. Geschiedenis van de protestantse vroomheid in 

Nederland, Assen, 1996, blz. 54. 
2  Aanspraak van het Zendeling Genootschap, opgericht te Rotterdam, Den 19 december 1797, aan 

alle oprechte vereerers van onzen Heer Jezus Christus in Nederland, welke in de uitbreiding van 
Zijn koninkrijk belang stellen, Rotterdam, 1798, blz. 13. 
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eigen land, als zendingsterrein. Het ter tafel liggende rapport3 ging uitvoerig in op de 
‘diepste onkunde van en verregaande ongevoeligheid voor den dierbaren Verlosser’ 
en de grote ‘ongodsdienstigheid, zedeloosheid, onbeschaafdheid, die overal zijn ge-
bleven.’4 Het NZG wilde niet het verwijt krijgen zich slechts te bekommeren om 
heidenen ver weg, maar ‘gedoopte heidenen’ in Nederland en Frankrijk niet te zien. 
De opstellers van het rapport vermoedden goede kansen voor de evangelieverkon-
diging en deden allerlei aanbevelingen voor inwendige zending.5 

Het ontstaan van het Réveil en de oprichting van verenigingen voor inwendige 
zending laten zien, dat anderen deze zorg om ‘gedoopte heidenen’ herkenden. Zo 
noemde G. Groen van Prinsterer (1801-1876) de gesteldheid van het vaderland 
‘bedroevend’ en op de rand van bederf.6 In kerk, school en ‘armwezen’ regeerde 
traagheid en onvermogen om tot verbetering te komen. Willem Bilderdijk (1756- 
1831), eveneens uit de kring van het Réveil, dichtte in 1808, teruggekeerd na een 
ballingschap in Engeland en Duitsland:  

 
Helaas! mijn Vaderland, waar voor ik zoo veel leed! 
‘k Heb daarom dan alleen, mijn zweet, mijn bloed besteed, 
En, waar mij ’t noodlot bracht, mijn hart, en smaak, en zeden 
Steeds onbesmet bewaard van vreemde dolligheden, 
Op dat ik, eindlijk weêr tot Oudren erf gekeerd, 
Mijn Volk zijn taal, verstand, en aart zie afgeleerd; 
In Duitschen bastaartklap belachbren onzin kwaken; 
Den Vaderlijken God voor Heidnentroost verzaken; 
En ’t Hollandsch steeds gezond, steeds ongewraakt verstand 
Verruilen voor den waan van ’t domst en geestloost land.7  

 
Het Réveil verzette zich tegen de geest van het Verlichtingsdenken, voor Bilderdijk 
in ultieme vorm zichtbaar in de Bataafse Republiek. Bilderdijks geestverwant Isaäc 
da Costa (1798-1860) riep in zijn gedicht Geestelijke Wapenkreet in felle bewoor-
dingen op tot bekering: ‘Europe! schud de kluisters af van goud- en machtzieke 
onverlaten. Breng weêr uw Kerken en uw Staten aan Christus opperherdersstaf.’ 
Leviet en priester waren volgens hem afgevallen en duizendtallen staarden zich 
blind op ‘heidnenbijgeloof, en verwachten heil van de hel’.8 Nederland had ijveraars 
en profeten nodig, om Nederland uit de doden op te wekken.9 De kerk vergat 
volgens aanhangers van het Réveil haar ware roeping en was doortrokken van ratio-
nalisme en beschavingsideaal. Bijbellezing en gebed bij de maaltijd raakten steeds 
meer in onbruik.10 Voor de wezenlijke inhoud van het christelijk geloof en voor de 

                                                        
3  ‘Rapport over eenige aan te prijzen middelen ter bereikinge van het doel des Nederlandschen 

Zendeling-Genootschaps’, Handelingen van de buitengewone vergadering van directeuren van het 

NZG, 1798, blz. 41-91. 
4  ‘Rapport NZG’, blz. 69-70. 
5  ‘Rapport NZG’, blz. 70-75. Een uitvoeriger bespreking van het ‘Rapport NZG’  is te vinden in: J. 

Boneschansker, Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode. Een studie over 
opwekking in de Bataafse en Franse tijd, Leeuwarden, 1987, blz. 60-69. 

6  G. Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie, een reeks historische voorlezingen, Franeker, 1976, 
blz. 316-317. 

7  W. Bilderdijk, ‘Mijn buitenverblijf’, Mengelingen, derde deel, Amsterdam, 1809, blz. 162-163. 
8  Is. da Costa, ‘Geestelijke wapenkreet’, in: J.P. Hasebroek (ed.), Da Costa’s kompleete dichtwerken, 

deel I, Leiden, 1870, 2e druk, blz. 111-115.  
9  Is. da Costa, ‘Israël en Nederland’, in: Da Costa’s kompleete dichtwerken, I, blz. 127. 
10  Van Deursen, Schutte, Geleefd geloven, blz. 54-55. 
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‘roeping van de evangeliebelijder’11 zou nauwelijks aandacht bestaan. Daarom had 
de kerk evenmin aandacht voor de ‘onopgevoede’ volksmassa, die nauwelijks met 
de inhoud van het geloof, met Christus zelf, bekend was.  

Het Réveil herstelde de bijbel als huisboek en levensbron, schrijven A.Th. van 
Deursen en G.J. Schutte.12 Daarmee stellen zij de invloed van het Réveil te groot 
voor, want deze beweging had met name navolging in hogere kringen en bovendien 
impliceert het woord ‘herstellen’ ten onrechte dat dagelijkse bijbellezing en gebed in 
gezinnen algemeen gebruik was. Duidelijk is echter wel dat de nadruk op persoon-
lijke bekering en de ontdekking van het heil bij aanhangers van het Réveil leidde tot 
een intensieve, dagelijkse omgang met de bijbel. Gezamenlijke bijbellezing en bid-
stonden, in de kring van gelijkgezinden, kregen een belangrijke plek naast de kerk-
gang. De missionaire gerichtheid van de spiritualiteit leidde ook tot betrokkenheid 
bij het werk van de uitwendige zending: zo waren Réveilvoormannen als N. Beets 
en G. Groen van Prinsterer lid van het NZG. 

In kringen van het NZG hadden bijbellezing en gebed evenzeer een belangrijke 
plaats. De ethische theoloog D. Chantepie de la Saussaye, tot 1864 vooraanstaand lid 
van het NZG en sterk beïnvloed door het Zwitserse Réveil, organiseerde veel bid-
stonden voor de zending.13 In het voorgaande hoofdstuk werd duidelijk hoe in het 
grootouderlijk huis van Kruyt geregeld bidstonden voor de zending werden ge-
houden. Deze gebedssamenkomsten kunnen gezien worden als een direct gevolg van 
invloeden van piëtisme en methodisme op het ontstaan van het NZG.14 Hierin speelde 
eveneens een rol dat voormannen uit het Réveil – een beweging die eveneens 
ontstond op de voedingsbodem van piëtisme en methodisme – bestuurlijk betrokken 
waren bij het NZG.15 Dat bovengenoemde gebedssamenkomsten niet op zichzelf 
stonden, blijkt uit de gebruiken aan de NZS. Bijbellezing en gebed hadden een vaste 
plek in het dagelijks rooster van de school. In de School- en huisregelen van 1928 
lezen we dat – naast de verplichting tot kerkgang op de zondagen16 – wekelijks op 
zaterdagavond een bidstond werd gehouden waar alle kwekelingen werden ver-
wacht.17 Deelname daaraan stond in het verlengde van wat het bestuur als ‘doel en 
geest der Inrichting’ formuleerde:  
 

Zal de Inrichting aan haar doel kunnen beantwoorden, dan behoort zij als de plaats, waar-
uit de boden des Heils in de wereld zullen uitgaan, in het teeken van dat Heil te staan en 
dus een woonstede des Heiligen Geestes te wezen. Dit moet blijken zoowel in het Onder-
wijs als in de leiding van het Internaat: van leiders en leerlingen beiden wordt verwacht, 
dat zij ernaar streven als discipelen van Christus zich door den Heiligen Geest te laten 
leiden.18 

 
Het gebed was het instrument bij uitstek om de beoogde leiding van de Geest te 

                                                        
11  Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie, blz. 315. 
12  Van Deursen, Schutte, Geleefd geloven, blz. 60. 
13  J. van der Sluis, De ethische richting, Rotterdam, 1917, blz. 291. 
14  J. Boneschansker, Het Nederlandsch Zendeling Genootschap, blz. 180-185. Zie ook M.E. Kluit, Het 

protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten, 1815-1865, Parijs/Amsterdam, 1970, blz. 37-47. 
15  Zie A.J. van den Berg, Kerkelijke strijd en zendingsorganisatie. De scheuring in het Nederlands 

Zendelinggenootschap rond het midden van de negentiende eeuw, Zoetermeer, 1997, blz. 18. Zie 
ook: Boneschansker, Het Nederlandsch Zendeling Genootschap, blz. 187-191. 

16  School- en huisregelen. Nederlandsche Zendingsschool, s.l., 1928, blz. 16. 
17  School- en huisregelen, blz. 7-8. 
18  School- en huisregelen, blz. 3. 
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ontvangen en een geestelijke atmosfeer te bevorderen. Zendingsdirector en ethisch 
theoloog A.M. Brouwer meldt in De Opleiding onzer Zendelingen, vermoedelijk 
gepubliceerd in 1911 of 1912,19 dat de kwekelingen zelf het voorschrift met betrek-
king tot de wekelijkse bidstond te mager vonden. Zij achtten het van belang naast de 
verplichte zaterdagavondbidstond een dagelijkse godsdienstoefening te hebben. De 
kwekelingen sloten daarom elke avond gezamenlijk af met bijbellezing en gebed.20 
Brouwer noemt deze dagelijkse godsdienstoefening in één adem met ‘een jong, 
krachtig, gezond Christendom’, dat hij voor het samenleven in het internaat van de 
zendingsschool nastreefde. Het onderwijs op de zendingsschool richtte zich dus niet 
uitsluitend op het overbrengen van theologische en praktische kennis, maar ook het 
versterken en bevestigen van het christelijke geloof was van essentieel belang. Doel-
stelling was vooral de kwekelingen te vormen tot ‘practische mannen van geloof, 
beschaving en karakter’.21  

  
 
3.3 SPIRITUALITEIT IN ETHISCHE KRING 
 
De ethische theologie kan niet losgezien worden van de invloed van het Zwitserse 
Réveil. De voorman van deze beweging, de theoloog A.R. Vinet (1797-1847), was 
onder invloed gekomen van piëtisme en methodisme in kringen van de Bazelse 
zending. Hij had veel invloed op de grondleggers van de ethische theologie in 
Nederland, D. Chantepie de la Saussaye (1818-1874) en J.H. Gunning (1829-1905), 
en eveneens op G. Groen van Prinsterer.22 Vinet legde sterke nadruk op een per-
soonlijk geloofsleven en op de ethische betekenis van rechtvaardiging en heiliging, 
onderwerpen die ook in de ethische theologie en in het Nederlandse Réveil promi-
nent aandacht zouden krijgen.  

Het is niet gemakkelijk het begrip ‘ethische theologie’ te definiëren. Schrijvend 
over D. Chantepie de la Saussaye noemt A.J. Rasker een aantal kenmerkende 
begrippen: geweten, persoon en persoonlijkheid, bekering en wedergeboorte.23 Deze 
reeks is echter misleidend vanwege de onvolledigheid. Ook begrippen als ervaring 
en werk van de Geest horen thuis bij de genoemde reeks. De moeite om ethische 
theologie te typeren heeft volgens ethische theologen als I. van Dijk (1847-1922)24 
en J.J.P. Valeton (1848-1912)25 te maken met het ontbreken van een eigen theo-
logisch systeem.26 Mutatis mutandis geldt dit ook voor spiritualiteit in ethische 
kring. De diversiteit in opvattingen is groot. Dit valt te verklaren uit de primaire 

                                                        
19  A.M. Brouwer, De Opleiding onzer Zendelingen, Baarn, s.a. S.C. Graaf van Randwijck schrijft dat 

Brouwer dit boekje vermoedelijk publiceerde in 1911 of 1912. Zie Handelen en denken in dienst der 
zending, II, blz. 836.  

20  Brouwer, De Opleiding onzer Zendelingen, blz. 24. 
21  Brouwer, De Opleiding onzer Zendelingen, blz. 34. 
22  A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, blz. 73, 140. 
23  Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, blz. 131.  
24  Hoogleraar systematische theologie en geschiedenis van de godsdiensten in Groningen (1883 tot 

1917). Van Dijk volgde Kruyts oom G.H. Lamers op, die in 1883 na het overlijden van J.J. van 
Oosterzee hoogleraar werd in Utrecht. 

25  Hoogleraar Semitische talen in Groningen (vanaf 1877) en hoogleraar geschiedenis van de 
godsdiensten in Utrecht. Hij was van 1904 tot 1912 voorzitter van de Utrechtse Zendings Vereni-
ging. 

26  M.J. Aalders, Ethisch tussen 1870 en 1920. Openbaring, Schrift en ervaring bij J.J.P. Valeton jr., 
P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. van Dijk, Kampen, 1990, blz. 13. 
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gerichtheid op de uitgangspunten van de theologische reflectie en op de afwijzing 
van moderne theologie. Daar is de gemeenschappelijke noemer het duidelijkst te 
herkennen. Ethische theologen kenmerkten zich door grote nadruk op de ervaring 
van het goddelijke: de werking van de Geest in de gemeente en in de individuele 
gelovige. De openbaring van God – waarheid – richt zich in eerste instantie tot het 
hart, niet tot het verstand.27 Het getuigenis van de Geest is niet de rede, maar het 
geloof. Het ging ethische theologen om een methodiek van theologiseren waarin de 
bron van het kennen werd gezocht in het van Godswege geopenbaarde. D. Chantepie 
de la Saussaye koos daarbij onder invloed van de Réveilman Isaäc da Costa nadruk-
kelijk voor het Israëlitisch karakter van de openbaring. Daarmee nam hij – evenals 
andere vroege ethische theologen – afstand van moderne theologen als de Leidse 
hoogleraar J.H. Scholten (1811-1885).  

Dat neemt niet weg dat ethische theologen, anders dan collega’s in orthodoxe 
kring, resultaten van de historisch-kritische benadering van de Schrift serieus wilde 
nemen. Zij kenden deze resultaten echter geen absolute waarde toe. De rede was niet 
het laatste woord. De ervaring van Christus en het persoonlijk kennen van God als 
waarheid was allesbepalend en uitgangspunt van theologische reflectie. Daarom 
namen ze evenzeer afstand van de apologetische school van J.I. Doedes en J.J. van 
Oosterzee, die naar het idee van de ethischen eveneens in de valkuil van het 
rationalisme vielen. M.J. Aalders wijst erop dat het primaat van de geloofservaring 
goed zichtbaar is in de geschriften van de ethische hoogleraar J.J.P. Valeton, volgens 
wie christen-zijn gaat om werkelijke, geestelijke ervaring.28 In die geloofservaring 
gaat het om zalving van God, die zichzelf aan mensen meedeelt. De mens leert God 
kennen en ervaren door deel te zijn van de gemeente en door een dagelijkse omgang 
met de bijbel.29 In de ervaring gaat het volgens Valeton niet om de menselijke 
beleving, maar om Jezus Christus die een relatie met de mens aangaat. Het is uitein-
delijk niet relevant welke historisch-kritische methode het bij het juiste eind heeft: 

 
Want waarop komt het aan? Eenvoudig hier op: of er tenslotte Godskennis is; Godskennis, 
d.i. – want Godskennis is nooit van huis uit iets intellectualistisch – gemeenschap met God, 
ervaring van God, bewustheid van God. (…) Of in de godsdienstige vormen, in de gods-
dienstige overtuigingen, in het godsdienstig leven zich leven laat opmerken; of het daarin 
‘sprudelt’ van levende Godsgedachten, van verzekerdheid hem bij zich te hebben, aan zijn 
zijde en tot zijn hulp. (…) Of er – en nu kom ik terug op het punt van uitgang, en zal mij de 
beschuldiging van cercle vicieux te trekken, moeten getroosten – of er iets gemerkt wordt 
van God.30  

  
In zijn meditaties is deze lijn van denken steeds te herkennen: een sterke nadruk op 
verandering van het hart door de Heilige Geest en wandelen in ‘nieuwigheid des 
levens’.31 In een meditatie over Pinksteren schrijft hij over ‘ons verlangen naar een 
meer merkbaren invloed van den Heiligen Geest’,32 over het verlangen naar een 
krachtsopenbaring, een nieuwe uitstorting van de Geest: ‘Heerlijk, wanneer wij dat 
doen, wanneer wij niet genoeg hebben aan de enkele vonkskens van geestelijk leven, 

                                                        
27  Aalders, Ethisch tussen 1870 en 1920, blz. 14. 
28  Aalders, Ethisch tussen 1870 en 1920, blz. 46. 
29  Aalders, Ethisch tussen 1870 en 1920, blz. 48. 
30  J.J.P. Valeton, Getuigenissen, Nijmegen, 1907. 
31  Valeton, Op den levensweg. Korte overdenkingen, Nijmegen, 1912, blz. 157. 
32  Valeton, Op den levensweg, blz. 163. 
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die zich hier en daar vertoonen, maar er in ons is een brandende begeerte naar altoos 
meer van het leven uit God.’33 Deze nadruk op het werk van de Geest en de groei in 
het geloofsleven is een belangrijk kenmerk van het geloofsleven van Kruyt, met 
name in de eerste jaren dat hij in Poso werkte.34  

Valetons leerling A.J.Th. Jonker (1851-1928)35 legde nadruk op het belang van 
het persoonlijk geloofsleven en de noodzaak van wedergeboorte.36 Jonker, wiens 
vrouw Geertruyd Agnes baronesse van Haersolte van Haerst een goede vriendin was 
van mevrouw M. Adriani-Gunning,37 wijdde zijn inaugurele rede aan de verhouding 
van theologische reflectie en persoonlijk geloof. Theologie was voor hem God-
geleerdheid (kennis Gods) en geen godsdienstwetenschap.38 Christendom was niet 
‘het officieele, stervende Christendom van onze tijd, maar het echte, levende 
Christendom, dat uit Christus tot ons komt en bezig is zich door al die doode 
kerkvormen en denkvormen heen te breken.’39 Ook in het bedrijven van theologie 
komt het bovenal aan op een persoonlijk geloofsleven.40 In theologen hoort een 
machtig godsdienstig leven te pulseren, waarin geen plaats is voor onreinheid en 
onwaarachtigheid.41 In dit persoonlijk geloofsleven heeft het gebed een belangrijke 
plaats. ‘Religieus-zijn betekent: kunnen bidden.’42 Jonker klaagt de kwaliteit van 
uitgesproken gebeden aan: ‘Menig gebed lijkt evenveel op gebed als een vogel-
verschrikker op een mensch. O, dat werktuiglijke! O, dat zielloze! O, dat onwezen-
lijke! Duizendmaal gevloekt.’43 Jonker pleitte voor diepte in het gebed. Zonder 
diepte wordt de toegang tot het heiligdom van gemeenschapsoefening met God niet 
gevonden.44 Het ethische bracht Jonker in nauwe relatie met het religieuze: zonder 
levensheiliging kan er geen gebed zijn. Heiliging is ‘levensvoorwaarde van gebed’.45 
Gelovigen zijn geroepen tot een voortdurende onderdompeling in de ‘Gods-
gemeenschap’.46  

J.H. Gerretsen, die met C. van Rhijn Kruyt bijstond gedurende zijn geloofs-
crisis, publiceerde in 1892 een studie over de rechtvaardiging door het geloof.47 De 
in deze studie verwoorde visie op rechtvaardiging, op schrift gesteld slechts enkele 

                                                        
33  Valeton, Op den levensweg, blz. 164. 
34  Het is de auteur niet bekend of Valeton en Kruyt elkaar persoonlijk kenden. Wel schrijft H.B. de la 

Bassecour Caan in een brief aan Kruyt over Valeton en diens opvatting dat niet alle theologie-
studenten geschikt zijn voor de zending (brief 2 maart 1909, ARvdZ 101A/6/4). Het is niet duidelijk 
of Kruyts opvatting dat academisch geschoolde theologen niet geschikt waren voor de zending tot 
stand kwam onder invloed van Valetons gedachtegang (zie blz. 108).  

35  Jonker werd na predikantschappen te Warnsveld, Heerde, Rotterdam en Ellecom in 1905 hoogleraar 
Nieuwe Testament en praktische theologie in Groningen. 

36  M. van Rhijn, Aart Jan Theodorus Jonker, Amsterdam, 1929, blz. 125. 
37  Van Rhijn, Aart Jan Theodorus Jonker, blz. 22-23. 
38  A.J.Th. Jonker, Persoonlijk geloofsleven en theologische studie. Rede bij de aanvaarding van het 

hoogleeraarsambt van wege de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Gronin-
gen, Groningen, 1905, blz.12. 

39  Jonker, Persoonlijk geloofsleven, blz. 15. 
40  Jonker, Persoonlijk geloofsleven, blz. 21. 
41  Jonker, Persoonlijk geloofsleven, blz. 22. 
42  Jonker, Gebeds-moeilijkheden, niet-gepubliceerde lezing, s.l., s.a., blz. 1 (niet-geïnventariseerd 

dossier ARvdZ). 
43  Jonker, Gebeds-moeilijkheden, blz. 2 
44  Jonker, Gebeds-moeilijkheden, blz. 4. 
45  Jonker, Gebeds-moeilijkheden, blz. 6. 
46  Jonker, Gebeds-moeilijkheden, blz. 6. 
47  J.H. Gerretsen, Rechtvaardigmaking door het geloof bij Paulus. Eene bijdrage voor de Nieuw Testa-

mentische Theologie, Nijmegen, 1892. 
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jaren na de gesprekken die Gerretsen met Kruyt voerde, is in het kader van deze 
studie van belang omdat laatstgenoemde door deze gesprekken weer ‘grond’ onder 
de voeten kreeg. Gerretsen legde in dit geschrift van 1892 grote nadruk op het oor-
deel van God, dat de mens in het proces van rechtvaardigmaking treft. De concrete 
inhoud van dit oordeel omschreef hij als niet-fysieke dood. Hij ging ervan uit dat 
Paulus niet alleen heeft gedacht ‘aan de scheiding van lichaam en ziel, maar aan een 
zedelijke toestand. (…) Door de zonde afgerukt van zijn levensgrond, namelijk God, 
sterft de mensch.’48 De onvoorwaardelijke overgave aan het oordeel van God over 
ons leven is nodig om tot vernieuwing te komen: ‘…door het oordeel over de zonde 
als zoodanig te aanvaarden (te sterven), zal men juist van het oordeel worden bevrijd 
(het leven vinden)’.49 Zich laten veroordelen is de weg om behouden te worden.50 
De mens aanvaardt deze veroordeling in de voltrekking van de doop. In de doop 
zinkt de mens weg in de vloek en sterft met Christus. Door dit sterven met Christus 
vindt de toeëigening van het heil plaats: de mens wordt door de genade van God 
gegrepen en staat op tot een nieuw leven.51 

Het geestelijk leven begint voor Gerretsen op het moment dat een mens, die tot 
kennis van zonden wordt gebracht, zijn zonden belijdt en het oordeel aanvaardt. In 
dat proces wordt het leven ‘tot de gemeenschap met God gebracht’ en begint een 
leven van heiligmaking waarin een herhaling van deze genadedaad van God – 
oordeel, belijdenis van schuld en genade – steeds opnieuw nodig is. Rechtvaardig-
making is derhalve zowel ‘voltrokken als zich voltrekkende’. De vloek waardoor de 
mens sterft is ‘niet eens voor altijd geschied’. Het geschiedt dagelijks.52  

Opvallend is dat Gerretsen, geheel anders dan Kruyt, nauwelijks aandacht heeft 
voor de pneumatologie: de sanctificatio verdwijnt bij hem vrijwel geheel achter de 
justificatio. Gerretsen erkent een causaal verband tussen de rechtvaardiging en de 
vernieuwing van het leven, maar hij omschrijft het werk van de Geest in sterk chris-
tologische taal. Ook in zijn latere omvangrijke studie over de rechtvaardigmaking bij 
Paulus, gepubliceerd in 1905, is dit het geval. Bij de bespreking van de ethische 
dimensie van de rechtvaardigmaking ligt het accent op de bekering als organisch 
gevolg van de juridische toerekening van het heil. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat hij zegt dat de justificatio de sanctificatio omspant.53 Het laatste staat volledig in 
het perspectief van kern en wezen van een ‘theologie des Rechts’, door het aanvaar-
den van het oordeel en het ondergaan van de dood in de doop. 

Als de gelovige bidt en het gebed wordt niet gehoord, dan wil God – volgens 
Gerretsen – de mens wijzen op zonde, op de belijdenis die ‘nog niet zuiver en 
volkomen is’: het geestelijk leven is ‘zoo teer, is zoo heel fijn geïnstrumenteerd. Iets, 
een onzichtbare kleinigheid, kan alles bederven.’54 Het gebed en de verhoring ervan 
is de ‘proefsteen’ waaraan we de waarachtigheid van het geestelijk leven kunnen 
onderkennen.  

                                                        
48  Gerretsen, Rechtvaardigmaking door het geloof, blz. 7-8. 
49  Gerretsen, Rechtvaardigmaking door het geloof, blz. 16. 
50  Gerretsen, Rechtvaardigmaking door het geloof, blz. 21. Zie ook: C.F.J. Antonides, Dr. Jan Hendrik 

Gerretsen, 1867-1923. ‘Het geluid van een sterke stem’, Gorkum, 1997, blz. 101. 
51  J.H. Gerretsen, Rechtvaardigmaking bij Paulus in verband met de prediking van Christus in de 

synoptici en De beginselen der Reformatie, Nijmegen, 1905, blz. 109-117. 
52  Antonides, Dr. Jan Hendrik Gerretsen, blz. 102. 
53  Gerretsen, Rechtvaardigmaking door het geloof, blz. 249. Zie ook blz. 158-176. 
54  J.H. Gerretsen, Keur van overdenkingen uit de nalatenschap, Nijmegen, 1925, blz. 56. 
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J.H. Gunning,55 oom van zowel N. Adriani als zendingsdirector J.W. Gunning,56 
schreef uitvoerig over het gebed en de Heilige Geest in Blikken in de Openbaring. 
Zijn visie op het geestelijk leven staat in de context van wat Gunning het ‘intellec-
tualisme’ in kerk en theologie noemde. Hij verzette zich tegen de mening dat het 
verstand de eigenlijke vormende kracht van de wetenschap is en dat iets pas vast-
staat wanneer het verstand de noodzaak van een gedachte wetenschappelijk heeft 
vastgesteld.57 Tegelijkertijd nam hij afstand van een orthodoxie die met een metho-
distische dogmatiek genoegen neemt en alles wat niet stichtelijk is, afschrijft als 
onverstaanbare geleerdheid.58 Hij wilde zich niet laten lokken in de val van de 
‘moderne tijdgeest’, die slechts voor waar houdt hetgeen bewijsbaar is. Gunning 
stelde het geloof als grond van alle wetenschap.59  

Gunning pleitte ervoor zich niet alleen met het hart, maar ook met het verstand 
gevangen te geven aan Gods Woord. Het gaat om het deelhebben aan een levende 
kennis van de waarheid, om het kennen van Christus. Hem kennen is de zalving van 
de Heilige kennen en ‘alle dingen’ weten. De Geest maakt het tot een levend geheel, 
tot volle waarheid. Gunning legt grote nadruk op het verband van de werking van de 
Geest en persoonlijk gebed: ‘…indien aan uwe levende kennis der waarheid, aan uw 
ervaring van het leven van Christus iets ontbreekt, zoo bidt, bidt om den Heiligen 
Geest, en gij zult ontvangen.’ Deze kracht van God bezegelt dat de waarheid bestaat, 
dat gelovigen de waarheid bezitten en dat God zich op deze wijze persoonlijk heeft 
geopenbaard.60  

Gunning behandelde het werk van de Heilige Geest in relatie tot het gebed van 
de gelovige. Hij noemde dit het afdalen van God tot de mens en het opklimmen van 
de mens tot God.61 Gunning constateerde, dat in de gemeente het wezen van de 
Geest nog niet voldoende was geopenbaard. De gemeente is verscheurd en wacht op 
de ‘openbaring des Geestes’.62 Het is het werk van de Geest in ons, in al het leven, 
die wil opklimmen tot God: ‘alle leven in de gansche schepping, alle natuurkrachten 
en levensbeginselen in hun opklimming zijn werkingen van dienzelfden Geest’.63 
Dit ontwikkelingsdenken – dat ook terug te vinden is in het werk van Kruyt – wordt 
eveneens zichtbaar in wat Gunning schrijft over afzonderlijke gaven van de Geest: 
alle lagere schepselen ontvangen afzonderlijke gaven van de Geest. De gelovige, dat 
wil zeggen iemand die ‘door persoonlijk geloof des harten één is geworden met 
Jezus Christus’, ontvangt echter de Geest in zijn volheid als persoon.64 Centraal staat 
de ontplooiing, een voortgaande ontwikkeling van de goddelijke kracht in Jezus, de 
mens en de schepping. De ontwikkeling culmineert in de doop met de Geest, die 
bevrijdt en heiligt.65  

Deze gave van God blijft volgens Gunning echter vaak onwerkzaam, omdat 
velen niet geloven in haar betekenis. Ons ontbreekt het vertrouwen: we willen eerst 

                                                        
55  Zie BLGNP III, blz. 156-159. 
56  Zie BLGNP II, blz. 228-231. 
57  J.H. Gunning, Blikken in de Openbaring, deel 3, Rotterdam, 1929, blz. vi-vii.  
58  Gunning, Blikken in de Openbaring, 3, blz. xv. 
59  Gunning, Blikken in de Openbaring, 3. blz. x. 
60  Gunning, Blikken in de Openbaring, 3, blz. xvii. 
61  Gunning, Blikken in de Openbaring, 3, blz. 284. 
62  Gunning, Blikken in de Openbaring, 3, blz. 286. 
63  Gunning, Blikken in de Openbaring, 3, blz. 292. 
64  Gunning, Blikken in de Openbaring, 3, blz. 296. 
65  Gunning, Blikken in de Openbaring, 3, blz. 298-299. 
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zien en ervaren.66 Hij koppelt de uitstorting van de Geest sterk aan de gemeente: 
tegenover methodistische predikers legt hij de nadruk op krachtwerking van de 
Geest in de gemeente. Uitstorting van de Geest zonder meer, los van de gemeente 
kan volgens hem niet bestaan. Het gaat niet om uitstorting, maar om opwekking van 
wat uitgeblust is in de gemeente. De gave van de Geest is al gegeven. Met metho-
distische predikers pleit hij voor een ruimere en bijbelse leer van de Geest (‘veel te 
enge omtuining der protestantse belijdenissen’67), waarin plaats ingeruimd wordt 
voor het worstelen om dagelijkse heiliging en het zoeken naar zijn leiding.68  

In correspondentie en dagboeken van Kruyt zijn geen concrete aanwijzingen 
aangetroffen, dat hij geschriften van J.H. Gunning gelezen heeft. Gezien de nauwe 
relatie van Kruyt met Nico en Mia Adriani, respectievelijk neef en dochter van 
Gunning, is echter aannemelijk dat hij kennis genomen heeft van diens geschriften. 
In ieder geval kan worden vastgesteld dat het denken in termen van ontwikkeling, 
het opklimmen van de mens tot God en het aanhoudende gebed om de Geest sleutel-
begrippen zijn voor het verstaan van Kruyts spiritualiteit.  

Na deze schets van spiritualiteit in ethische kring wordt in het hiernavolgende 
ingegaan op de spiritualiteit van Kruyt. Het beschikbare materiaal wordt geordend 
op de onderwerpen geloofsvertrouwen, gebed, bijbellezen, roeping, ‘geestelijke 
godsdienst’, spiritisme en levensstijl.  
 
 
3.4 SPIRITUALITEIT BIJ KRUYT 
 
3.4.1 Geloofsvertrouwen 
 
Gedurende de opleiding in het Zendelinghuis maakte Kruyt een ernstige geloofscrisis 
door. Het voorgaande hoofdstuk ging daar al op in. Om die reden volstaan we hier met 
een samenvatting van de belangrijke gegevens, met enkele kanttekeningen. De ge-
loofscrisis had volgens Kruyt als oorzaak het lezen van een veelheid aan dogmatische 
boeken van uiteenlopende richtingen. Hij groeide op in een ethisch klimaat, maar werd 
tijdens zijn opleiding indringend geconfronteerd met de moderne richting in de 
Nederlandse Hervormde Kerk, onder meer door het lezen van publicaties van J.H. 
Scholten, één van de grondleggers van de moderne theologie in Nederland, en van de 
Groninger theoloog P. Hofstede de Groot.69 Dit leverde voor Kruyt veel vragen op 
rondom het leven, het werk en de persoon van Christus.  

De bestudering van de apologetische methode van J.I. Doedes, die via de lijn van 
zuiver historisch onderzoek de geloofwaardigheid van de evangelische geschiedenis 
trachtte aan te tonen, bracht Kruyt niet de gezochte rust.70 Een zoektocht langs 
predikanten en kerkdiensten van diverse kerkgenootschappen gaf hem evenmin 
antwoord op zijn vragen. Uiteindelijk hielpen intensieve gesprekken met de ethische 
theologen C. van Rhijn en J.H. Gerretsen hem door de crisis heen. Het is niet 
verwonderlijk, dat Van Rhijn op basis van zijn ethisch-theologische uitgangspunten 

                                                        
66  Gunning, Blikken in de Openbaring, 3, blz. 309. 
67  Gunning, Blikken in de Openbaring, 3, blz. 346. 
68  Gunning, Blikken in de Openbaring, 3, blz. 320, 343-347. Zie hierover ook G. Bos, Christus de 

gekruisigde voor en in ons, Dordrecht, 1981, blz. 50-52 en 120-123. 
69  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 14. 
70  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 14. 
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zijn neef Kruyt adviseerde zich niet druk te maken over de zoektocht naar de histo-
rische Jezus, maar zich vooral de vraag te stellen wie de gestorven en opgestane 
Christus voor hem was.71 Het verlossingswerk door Jezus Christus kwam voor Kruyt, 
na zijn geloofscrisis, blijvend centraal te staan in het christelijk geloof. Alleen ‘het 
geloof in den verzoeningsdood heeft den mensch gelukkig gemaakt. Het is de door 
God uitgedachte weg.72 Een andere weg tot zaligheid was er voor Kruyt niet.73  

Invloed van Gerretsens denken over de herhaling van de genadedaad is bij 
Kruyt niet aantoonbaar. De centraliteit van de verzoening staat bij Kruyt buiten kijf, 
maar in zijn opvattingen daarover was hij volgens J.W. Gunning niet typisch 
ethisch. Naar aanleiding van een lesboekje, dat Kruyt voor aanstaande lidmaten 
schreef,74 liet Gunning weten dat het boekje als geheel een duidelijk ethische 
invalshoek had, met uitzondering van wat hij schreef over de verzoening. Daarin zou 
hij dichter het gereformeerde standpunt naderen.75 Kruyt schreef hierover aan zende-
ling G. Maan dat ‘het mij niet mogelijk is anders dan langs Gereformeerden lijn iets 
van deze zaak aan Inlandsche Christenen duidelijk te maken, mede ook omdat zij nog 
zulk een onvolkomen begrip van zonde hebben. Hoeveel eeuwen heeft het geduurd eer 
wij ons het ethisch standpunt hebben veroverd, d.i. hebben geleerd de daden Gods ook 
van des menschen kant te beschouwen’.76 

Uit de dagboeken en de correspondentie komt Kruyt naar voren als een mens die 
een grote mate van geloofszekerheid en geloofsvertrouwen had. Twijfel aan Gods 
leiding in zijn leven is nergens merkbaar. Hij was ervan overtuigd dat God met alles 
een bedoeling had, zoals blijkt uit een dagboeknotitie: ‘Ik ben nog steeds wachtende 
op de boot. Ik denk maar “God heeft er zeker een bepaald doel mee om mij nog wat 
te laten wachten” ’.77 In 1933 schreef Kruyt aan zijn zoon een brief die zijdelings 
ingaat op het ervaren van Gods leiding in het leven. Hij refereerde aan Jans inspan-
ningen voor de zendingsscholen en het overleg met het gouvernement: 
 

Ik ben heelemaal onder den indruk van jouw brief gekomen, Jan. Je zit inderdaad wel tot 
over je ooren in de schoolkwesties. En telkens overvalt mij huiverend de gedachte: Stel je 
voor dat ik al die dingen eens had moeten opknappen! Ik zou er heel weinig van terecht 
hebben gebracht. We hebben altijd Gods leiding in het werk en in ons leven gezien. Gods 
leiding is het ook, dat Jan er is, nu al die kwesties zijn gerezen. Meer dan ooit voel ik, dat 
ik er inderdaad op tijd ben uitgegaan, al bekruipt mij soms ook de gedachte, alsof ik ben 
weggeloopen, en jullie met al de moeielijkheden heb laten zitten.78  

 
Ook in het leven van anderen herkende hij Gods leiding. Zo zag hij bijvoorbeeld de 
hand van God in de opeenvolging van zendelingen in Mojowarno, waar iedere zen-
deling met zijn eigen gaven het zendingswerk deed: ‘eerst Coolen,79 met zijne 

                                                        
71  Zie blz. 26.  
72  Kruyt, ‘Dagboek 1901’, 29 maart. 
73  Kruyt, ‘Dagboek 1898’, 30 mei, 1 juni. 
74  [Kruyt,] Soera mPoagama ntaoe anoe mesoea sidi Masehi (leesboekje voor jongelieden in het 

landschap Posso, die lidmaat der Christelijke gemeente wenschen te worden), s.n., Rotterdam, 
1917. Gunning moet gebruik hebben gemaakt van een Nederlandse vertaling. Deze is in ARvdZ niet 
teruggevonden. 

75  Kruyt, ‘Dagboek 1917’, 27 april.  
76  Brief Kruyt aan G. Maan, 17 juli 1917 (ARvdZ 101A/7/4). 
77  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 18 januari. 
78  Brief Kruyt aan zoon Jan, 3 oktober 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
79  C.L. Coolen (1775-1873). Ambtenaar, planter en gemeentevoorganger te Ngoro (Oost-Java).  
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wettische moraalprediking, dan Emde,80 die in zijn zachtheid het Evangelie predikte, 
dan Jellesma81 met zijn krachtig vereenigingsvermogen en pionierarbeid, dan Hoe-
zoo82 met zijn organisatietalent, en eindelijk papa met zijn opvoedkunde.’83  

Gedurende de eerste, onzekere werktermijn in Poso sprak Kruyt met vertrouwen 
uit dat hij en zijn vrouw groeiden in de liefde voor God.84 Hij strekte zich steeds uit 
naar verdieping en groei.85 Het ging hem om het ‘immer opgroeien in de volmaking 
des geloofs’.86 Typerend is een passage in zijn dagboek over 1898, waar hij schreef 
over de biografie van zendeling David Brainerd.87 Kruyt kon aanvankelijk niet goed 
uit de voeten met Brainerd: de man had te veel last van zichzelf en vulde zijn dag-
boeken ‘met zichzelf’.88 Nadat Kruyt het boek uitgelezen had schreef hij echter op 
andere toon. Hij vond Brainerd een groot christen en verlangde naar zijn grote 
geloofsvertrouwen: ‘Hoe geheel had hij zijn hart aan Jezus overgegeven. Ik heb door 
het lezen van dit boek gevoeld, hoeveel er nog aan mij ontbreekt.’89  

Kruyt wist zich door het geloof gedragen: geloven betekende voor hem weten van 
de nabijheid van God, die troost en opbeurt.90 In dezelfde periode, het jaar 1892, 
schreef hij dat hij veel liefde van God ondervond en dat hij rekende op zegen van God 
op zijn werk.91 De grote taak die op zijn schouders gelegd was, deed hem wel twijfelen 
aan zichzelf, maar niet aan zijn taak: ‘Ik versta het nu waarom sommigen in Holland 
het onverstandig van het bestuur vonden om een jong man als ik ben naar eene nieuwe 
post te zenden. Niet omdat ik de bekwaamheden niet zou hebben, dit in het midden 
gelaten, maar omdat eene zware taak op ons rust: de opvoeding van een volk.’ Kruyt 
was ervan overtuigd dat een mens dat zelf niet vermocht en slechts op Gods kracht kon 
vertrouwen.92 Hij begon in Gods kracht aan het werk in Poso93 en hij verwachtte die 
kracht ook om te kunnen volharden.94 Met Gods hulp verkondigde hij het evangelie 
aan de inwoners van Poso.95 Gods zorg voor mensen was een wezenlijk onderdeel van 
zijn verkondiging en van zijn geloofsvertrouwen.96  

Zending was voor Kruyt een kwestie van geloven in Gods werk onder mensen. 
Dat de Minahasers en de To Pamona tot het christendom overgingen, was voor Kruyt 
een bewijs van de goddelijkheid van het christendom. Hij kon niet anders dan conclu-
deren dat dit alleen Gods werk was.97 Het is opvallend dat hij in 1892, het jaar dat hij 
in Poso met zijn zendingswerk begon, schreef over de To Pamona die ‘thans’ overgaan 

                                                        
80  J. Emde (1774-1859), Duitser in Nederlandse dienst, die zich in 1811 in Surabaya vestigde als 

horlogemaker en die onder invloed van NZG-zendeling Joseph Kam (1769-1833) betrokken raakte 
bij evangelisatiewerk. 

81  J.E. Jellesma (1817-1858), van 1848 tot 1858 voor het NZG werkzaam in Mojowarno. 
82  W. Hoezoo (1826-1896), vanaf 1850 voor het NZG werkzaam in Semarang en Mojowarno. 
83  Kruyt, ‘Dagboek 1896’, 17 oktober. 
84  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 21 januari. 
85  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 20-21 januari, 5 februari. 
86  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 12, 24 februari. 
87  Zie blz. 25. 
88  Kruyt, ‘Dagboek 1898’, 28 juni. 
89  Kruyt, ‘Dagboek 1898’, 2 juli. 
90  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 12 februari. 
91  Kruyt, ‘Dagboek 1892-1893’, 28 augustus 1892. 
92  Kruyt, ‘Dagboek 1892-1893’, 10 september 1892. 
93  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 3 februari. 
94  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 19 februari, 7 september. 
95  Kruyt, ‘Dagboek 1892-1893’, 7 september. 
96  Kruyt, ‘Dagboek 1895’, 25 augustus. 
97  Kruyt, ‘Dagboek 1892-1893’, 2 oktober 1892. 
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tot het christendom. Het gebruik van de tegenwoordige tijd was in dat jaar geenszins 
gerechtvaardigd. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het gebruik van de 
tegenwoordige tijd een geloofsuitspraak van Kruyt was: zending was Gods werk en 
daardoor ging hij vanzelfsprekend uit van overgangen naar het christendom.  

Niet alleen in Kruyts werk, maar ook in zijn geloofsleven was ernst en disci-
pline zichtbaar. Geloven was voor hem geen last, maar hij maakte er wel ernst mee. 
Hij kon er niet tegen wanneer mensen al te luchtig over het geloof deden. Kenmer-
kend is zijn irritatie over zendeling Stanley Jones, die tijdens spreekbeurten in Den 
Haag en Leiden voortdurend grappen maakte:  

 
In de aula te Leiden sprak hij over de aanraking van Oost en West, en wat die twee tot 
elkaar kan brengen. Ik wist het al: Alleen Jesus Christ. Maar als hij dan de veranderingen 
die in India hebben plaats gehad, vrij luchtig geschetst heeft, stelt hij de vraag: And what 
wants India? En dan vertelt hij dat hij die vraag ook eens deed aan een hoogstaand 
Hindoe, en deze gaf ten antwoord: A set of missionaries, but it was clear that he meant a 
set of machineries! Een daverend gelach van de studenten, maar dit deed mij pijn, zoo’n 
mop in een ernstig betoog. Hij gaat dan wel dadelijk heel ernstig door, maar die Ameri-
kaanse manier stuit mij tegen de borst. Maar laat ik jullie zeggen, dat ik sterk den indruk 
kreeg met een puur en ernstig en overtuigd Christen te maken te hebben. Die toespraak in 
de aula voor tal van ongeloovigen was een ware Christusprediking.98  

 
Kruyt erkende de grote toewijding van de man, maar grappenmakerij hoorde niet bij 
een ernstige zaak als geloof en het oproepen daartoe. Illustratief is hetgeen hij in 
1933 schreef over de propagandaweek voor de zending. Hij had grote moeite met de 
emotionele wijze waarop de harten van de mensen bewerkt werden om hen tot een 
bijdrage te bewegen: ‘Er werd met grof geschut op de harten geschoten (…) Bij al 
dat enthousiasme denk ik wel eens: Wat zullen de menschen Jou99 een lauw zende-
ling vinden!’100 
 
3.4.2 Gebed 
 
Kruyt kwam uit een familie die weinig moest hebben van modernisme in theologie en 
kerk. De vanzelfsprekendheid van gezamenlijk gebed, bijbellezen en kerkgang kreeg 
Kruyt van huis uit mee. Deze dagelijkse godsdienstoefening werd uiterst positief 
gewaardeerd. Door de veelvuldig bij zijn grootmoeder doorgebrachte vakanties was hij 
vertrouwd met het bijwonen van gebedskringen voor de zending.  

Gedurende de periode in het Zendelinghuis bevond Kruyt zich temidden van 
mensen uit diverse kerkelijke richtingen. Hoewel Kruyt huisvader J.W. Roskes om-
schreef als een vrijzinnig mens, schreef hij eveneens, dat laatstgenoemde hem geregeld 
herinnerde aan de noodzaak van een geregeld gebedsleven. Uit de dagboeken blijkt dat 
Kruyt deze regelmaat in zijn latere leven goed kende. Zo lezen we in de dagboeken dat 
hij met zijn murids dagelijks tijd nam voor gebed en bijbellezing. Hiermee stond hij 
voluit in de traditie van piëtisme, Réveil en de ethische richting. 

De brieven die Kruyt in Gorontalo schreef aan zijn vrouw (1892) geven een goed 
beeld van zijn gebedsleven. God was voor hem de Nabije, die concreet wil antwoorden 
op gebed. Hij zag zichzelf als iemand met een klein geloof, die het nodig had dat Jezus 

                                                        
98  Brief Kruyt aan zoon Jan, 20 maart 1934 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
99  ‘Jou’ is Kruyt. 
100  Brief Kruyt aan zijn zoon, 3 oktober 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
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in zijn hart leefde om de duisternis in zijn ziel te overwinnen: ‘Ik verzuchtte dan wel 
zo nu en dan tot God, maar ik verzuimde al mijne noden en behoeften eens kinder-
lijk voor Hem neer te leggen. Voor jou heb ik altijd gebeden. O, ik wensch toch een 
geloovig hart te hebben, of liever gezegd, een voortdurend geloovig hart.’101  

Op 3 februari 1892, de dag voor zijn inscheping naar Poso, schreef hij: ‘Ik ga in 
Gods kracht naar Poso en in die kracht zal ik alle hindernissen overwinnen. God geve, 
dat we elkaar steeds goede berichten zullen zenden.’102 Onderweg beurde hij zichzelf 
op met het zingen van gezangen.103 Hij zag op tegen het begin van het zendingswerk, 
maar vertrouwde op God. ‘Twee dingen zijn er altijd waarom ik het vurigst bid, nl. 
dat jij mijn innig geliefd wijfje, gezegend moge worden met Gods beste zegeningen 
en dat ik een waarachtig zendeling mag worden. En jij helpt mij om die beide dingen 
bidden, ja schat?’104 

Op de vooravond van zijn ontscheping schreef hij geëmotioneerd over het begin 
van het zendingswerk. Hij wilde zijn vertrouwen op God stellen en rekende daar-
naast op de krachtige steun die het huwelijk hem zou bieden: 

 
(...) nu zal ik dan eindelijk beginnen. Wat zal het geven? God geve mij zijn kracht en 
Jezus licht met mij. Je moet niet denken dat ik wanhopig ben, o neen, ik ben vrijwel 
opgewekt, maar ik zie de moeilijkheid van het werk duidelijk in, en de gedachte dat ik tot 
die dingen niet in staat ben drukt mij dikwijls neer. Met jou voel ik mij driemaal zoo 
sterk. (…) Lieveling, laten we God bidden dat we lang bij mekaar mogen blijven opdat 
we elkaar meer en meer kunnen opvoeden voor het eeuwige leven.105 

 
In het dagboek 1892 lezen we in verhouding tot de andere dagboeken opvallend veel 
over gebed. Het bidden is voor Kruyt meer dan routine. Het geeft hem kracht de uit-
daging aan te kunnen en de eenzaamheid te doorstaan. Al op de dag van vertrek van 
‘De Zeeduif’ noteerde hij hoe goed het was om, ‘gescheiden van allen met wie ik 
mijnen moedertaal zou kunnen spreken’, in zijn moedertaal te spreken tot God.106 Het 
gevoel niet opgewassen te zijn tegen de grote taak van de kerstening van de bewoners 
van de binnenlanden, woog hem zwaar. Hij zag dat als gebrek aan geloof. Zijn gebed 
was daarom dat Jezus in zijn hart zou leven, ‘opdat we Hem te meer als het ware 
kunnen terugkaatsen op al de duisternis die nog over ons heerst’.107 Deze twijfel leidde 
tot een gebed om de Heilige Geest. Kruyt voelde dat hij de Geest nog niet had en hij 
strekte zich daarnaar uit. Dan zou hij kunnen opgroeien in de volmaking van het 
geloof. De nabijheid van God zou hem troosten en hem doen inzien dat hij vertrouwen 
mocht hebben. Hij hoefde niet bedroefd te zijn, omdat hij een onwaardig dienstknecht 
was.108  

Het was Kruyts dagelijks gebed dat God hem de oren zou openen voor de lokale 
taal. Hij worstelde met het spreken van de Pamona-taal en het verstaan viel hem nog 
zeer moeilijk. Dit leidde tot de ontboezeming ‘Zendeling wil ik zijn’, maar hij had nog 

                                                        
101 Kruyt, ‘Dagboek 1892-1893’, 16 januari 1892. Zie ook 18 februari 1892. 
102  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 3 februari. 
103  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 6 februari. 
104  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 6 februari. 
105  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 6 februari.  
106  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 4 februari. Hierbij moet bedacht worden dat Kruyt de taal van de To 

Pamona nog niet sprak. In gesprekken met de kustbewoners kon hij echter vaak gebruik maken van 
het Maleis. 

107  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 18 februari. 
108  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 24 februari. 
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niet die ’bezieling des Heiligen Geestes’ die nodig was voor het werk. Als hij en zijn 
vrouw hun hart voorbereidden en voortdurend baden dan zou Jezus uiteindelijk zijn 
Geest schenken.109 Vernieuwing was waar hij zich naar uitstrekte. Die vernieuwing 
betekende voor hem dat hij zich geen misbaksel van een zendeling meer hoefde te 
voelen.110 Ook gedurende de tweede periode die hij in 1892 in Poso doorbracht blijkt 
het verlangen naar de Heilige Geest nog steeds een rol te spelen.  

Kruyt bad dat hij aanmoediging mocht vinden in het werk en dat hij vrijmoedig-
heid zou hebben de waarheid van het evangelie te verkondigen.111 Hij had het gevoel 
dat Jezus hem bij zijn avondoverpeinzingen aanzag en hoopte dat hij door de Heilige 
Geest ontstoken zou worden.  

 
Maar ik gevoel nog zoozeer dat het mij aan de allesoverwinnende kracht des Heiligen 
Geestes ontbreekt. Ja, ik geloof, God dank, ofschoon er nog veel aan dat geloof ontbreekt, 
maar juist door dat gemis aan Heiligen Geest, gevoel ik mij niet geschikt als pionier van de 
Zending. Edoch, Gods wil en beschikking ook hierin!112 

 
Het gebed moest hem helpen over de drempel heen te komen,113 zodat hij rechtstreeks 
handelend als zendeling op zou kunnen treden.114 De klaarblijkelijke onverschilligheid 
van de To Pamona voor het evangelie stemde hem keer op keer somber. Dan bad hij 
ernstig ‘en God zal helpen’.115 

Gods hulp en bijstand betekende voor Kruyt dat de mens erop mag vertrouwen 
dat God altijd het goede voor mensen op het oog heeft. Ook ziekte moet de mens uit 
Gods hand aanvaarden en hij moet de gerichtheid van het hart op God niet laten 
ondermijnen: ‘… doch dat wij alles wat Hij ons doet overkomen, geloovig en berus-
tend moeten aannemen, en vooral niet ongeduldig moeten worden, daar dit de ziekte 
verergert, en ons hart dan niet in de stemming kan zijn om aan God te denken.’116  

Tegen het eind van zijn leven schreef Kruyt aan K.J. Brouwer over het leven in 
gemeenschap met God.117 Dagelijks trachtten Kruyt en zijn vrouw de omgang met 
God te verdiepen. Voor Kruyt was het alsof ze iedere dag al iets van de toekomstige 
eeuwigheid mochten ervaren. Teneinde tot verdieping van het leven met God te 
komen, herinnerden Kruyt en zijn vrouw elkaar dagelijks aan de zegeningen die zij 
mochten ervaren.  

Kruyts verlangen naar het werk van de Geest en naar vernieuwing van het leven is 
kenmerkend voor de ethische kring. De intensiteit van het gebed om de Geest ‘die hij 
nog niet had’ doet vermoeden, dat hij in zijn jonge jaren tevens onder invloed stond 
van literatuur uit methodistische kring. In de Nederlandse Hervormde Kerk van de 
negentiende eeuw verwachtte men van de Heilige Geest ‘geen buitengewone of 
opzienbarende dingen’.118 Kruyt verwachtte dat echter wel. Mogelijk speelde Kruyts 

                                                        
109  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 13 en 26 maart. 
110  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 27 maart. 
111  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 18 september. 
112  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 28-29 augustus, 6 september.  
113  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 18 september. 
114  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 7 september. 
115  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 24 september. 
116  Kruyt, ‘Dagboek 1896’, 26 juli-1 augustus. 
117  Brouwer, Dr. A.C. Kruyt, blz. 159. 
118  H. Krabbendam, ‘Zielenverbrijzelaars en zondelozen. Reacties in de Nederlandse pers op Moody, 

Sankey en Pearsall Smith, 1874-1878’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis 
na 1800, 1991 (5) 34, blz. 40. 
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voorliefde voor het lezen van biografieën hierin een rol. Concrete aanwijzingen dat 
biografieën hem in methodistische zin beïnvloedden, zijn echter niet aangetroffen. 
Wellicht is hier ook enige invloed zichtbaar van zijn leermeester Neurdenburg. Deze 
legde in een in 1891 gepubliceerd artikel ook nadruk op het werk van de Geest. De 
zendeling was voor hem een man ‘vol des geloofs en des Heiligen Geestes’. Een mens 
die niet voelde dat de Geest van God in hem werkt, moest geen zendeling worden.119 
Het gaat in de betreffende passage echter niet zozeer om de intense verwachting van 
Gods werk, maar veeleer om het zoeken naar evenwicht tussen inspiratie en kennis. De 
zendeling diende ook goed opgeleid te zijn. 

In het tijdvak waarin Kruyt opgroeide zijn in kerkelijke kring invloeden van het 
Wesleyaans methodisme aanwijsbaar: via het Nederlandse Réveil120 oefende het me-
thodische ook invloed uit op de ethische theologie.121 J.H. Gunning en ook Abr. 
Kuyper hadden in de jaren tachtig van de negentiende eeuw hoge verwachtingen van 
de Amerikaanse opwekkingspredikers Dw. Moody (1837-1899), Ira D. Sankey (1840-
1908) en R. Pearsall Smith (1827-1898).122 Kuyper woonde van 29 mei tot 7 juni 1875 
een opwekkingsconferentie te Brighton (Engeland) bij, die hem tot de overtuiging 
deed komen dat een glorieus geloofsleven van heiliging tot de mogelijkheden behoor-
de, zonder daarbij echter de volmaaktheidsleer over te nemen.123 Ook de confessionele 
predikant P.D.M. Huet, op wie in het hiernavolgende nog teruggekomen wordt, 
woonde deze conferentie bij. Kuyper zette zich na terugkeer uit Engeland in voor een 
Nederlandse ‘Brightonbeweging’, die zich richtte op een opwekking van het geestelijk 
leven. Deze beweging verliep uiteindelijk toen Kuyper zich eind 1877 terugtrok, waar-
schijnlijk onder invloed van vermeende misdragingen van Pearsall Smith. Tekenend 
voor de aandacht voor het methodisme was, dat tussen 1875 en 1900 elf toespraken 
van Moody in het Nederlands werden gepubliceerd, benevens drie levensbeschrij-
vingen. Huet vertaalde in 1878 bovendien het boek Christelijke volmaaktheid van de 
radicale Asa Mahan (1800-1889),124 een volgeling van de opwekkingsprediker Ch. 
Finney (1792-1875). Ds. H.E. Faure, een andere hoofdrolspeler uit de Brightonbewe-
ging, verzorgde – eveneens in 1878 – de vertaling van Mahans De doop des Heiligen 
Geestes.125  

In de directe omgeving van Kruyt zijn indicatoren te vinden, dat een sterk accent 
op het werk van de Geest werd afgewezen. G.J. van der Flier, vader van zijn vriend 
Bram, publiceerde in 1878 – het jaar waarin hij een beroep naar Den Haag aannam en 
Kruyt en Bram al snel bevriend raakten – een kritisch boek over het Darbisme.126 Van 
der Flier sprak zich daarin krachtig uit tegen de wijze waarop Darbisten invulling 
gaven aan de vrije werking van de Geest en het gedreven-zijn door de Geest. Van der 
Flier beoordeelde de beweging als een dwaling en beschouwde het anti-institutionele 
karakter van het Darbisme als sentimenten die al bestonden in de conventikels.127 De 
                                                        
119  J.C. Neurdenburg, ‘De opleiding van onze Zendelingen’, MNZG, 1891 (35), blz. 89-90. 
120  Zie onder meer M.E. Kluit, Het protestantse Réveil, blz. 42-44. 
121  Zo wijst W.J. Aalders (leerling van P.D. Chantepie de la Saussaye) bij een bespreking van het 

begrip ‘heiliging’ op Wesley als voorbeeld van een bekeringsgeschiedenis (Binnen zijn lichtkring, 
Amsterdam, 1931, blz. 26). Uit zijn beschrijving blijkt, dat hij deze geschiedenis als bekend veron-
derstelt. 

122  Krabbendam, ‘Zielenverbrijzelaars en zondelozen’, blz. 39. 
123  Krabbendam, ‘Zielenverbrijzelaars en zondelozen’, blz. 48v. 
124  A. Mahan, Christelijke volmaaktheid, Utrecht, 1878. 
125  A. Mahan, De doop des Heiligen Geestes, Utrecht, 1878. 
126  G.J. van der Flier, Het Darbisme. Geschetst en beoordeeld, Dordrecht, 1878. 
127  Van der Flier, Het Darbisme, blz. 90, 94. 
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afwijzing van de mogelijkheid tot kerkherstel en het vooronderstellen van de toename 
van het verderf zaten hem hoog.128 Een jaar later, in 1879, verscheen een reactie op 
deze publicatie van de hand van H.C. Voorhoeve, die Van der Flier ernstige onzorg-
vuldigheid verweet.129 Het boek zou vol staan met fouten en uit de tekst zou blijken 
dat hij de oorspronkelijke bronnen in het geheel niet had geraadpleegd. Hoewel Kruyt 
ten tijde van het schrijven van deze twee geschriften nog erg jong was, is niet geheel 
denkbeeldig dat de opvattingen van Van der Flier sr. doorgeklonken hebben in ge-
sprekken die hij voerde met zijn zoon Bram en diens vriend Kruyt.  
 
3.4.3 Bijbellezen 
 
In de dagboeken van Kruyt komt gebed vaak voor in samenhang met bijbellezing. De 
interessantste passages over bijbellezing en bijbelgebruik zijn te vinden in de dagboe-
ken uit de periode 1892-1900. De bijbel was voor Kruyt het boek ‘waarin alles over 
God staat, wie Hij is en dat Hij de mensen liefheeft’.130 De bijbel was voor hem ook 
een bindend richtsnoer voor het leven: de bijbel stelt ons Gods weg voor. Deze weg 
kunnen mensen niet ongestraft verlaten.131 Dagelijks, direct na het opstaan, droeg 
Kruyt persoonlijk de dag op aan God. Later op de ochtend nam hij tijd voor bijbel-
lezing en gebed samen met zijn murids en hulpen.132 Ook wanneer hij de gurus in de 
dorpen bezocht, nam hij steevast tijd voor bijbellezing en gebed met het gezin.133  

Vanaf 1896 gebruikte Kruyt het begrip ‘bijbellezing’ vaak als synoniem voor 
‘evangelisatiebijeenkomst’ en ‘samenkomst van de gemeente’.134 Dit woordgebruik 
tekent de wijze waarop Kruyt aankeek tegen dergelijke bijeenkomsten: deze draaiden 
om de bijbelvertelling. Overigens was in de eerste jaren een letterlijke bijbellezing niet 
aan de orde. Kruyt parafraseerde de bijbelse verhalen in de Pamona-taal. Vertalingen 
van bijbelteksten zouden pas later beschikbaar komen. In Poso werden op zondag twee 
‘bijbellezingen’ gehouden: één voor de Pamona-sprekenden en één voor ambtenaren 
en soldaten. In de laatstgenoemde bijeenkomsten sprak Kruyt Maleis en gebruikte een 
bijbeluitgave in die taal. 

Ook in latere jaren bleef bijbellezen gebruikelijk in het gezin Kruyt. Een korte 
verwijzing daarnaar lezen we in een brief aan Bram van der Flier. In reactie op de 
toezending van een stichtelijk dagboekje schreef Kruyt: ‘Wij lezen gewoonlijk bij de 
huiselijke godsdienstoefening alleen de Bijbel’.135 Dat wil echter niet zeggen dat Kruyt 
het dagboekje in het geheel niet las: hij was blij dat Bram het hem toezond, want 
boeken lazen hij en zijn vrouw graag. Ze lazen het dagboekje ‘om naar nieuwe gedach-
ten en gezichtspunten te zoeken.’136 

De correspondentie van Kruyt met zijn zoon bevat ook een aantal gedeelten 
over het lezen van de bijbel. In april 1933 schreef hij daarover in relatie tot de 
geloofsopvoeding van zijn kleinkinderen. Na repatriëring woonden Kruyt en zijn 
vrouw korte tijd bij Anneke Oosterlee in Nijmegen, waar ook de kinderen van zoon 

                                                        
128  Van der Flier, Het Darbisme, blz. 9, 11. 
129  H.C. Voorhoeve, Brieven over Dr. van der Flier’s ‘Darbisme’, Den Haag, 1879. 
130  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 29 maart. 
131  Kruyt, ‘Dagboek 1896’, 10-16 mei. 
132  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 23 april; zie ook ‘Dagboek 1894’, 7 augustus. 
133  Kruyt, ‘Dagboek 1895’, 11 augustus; ‘Dagboek 1894’, 24 juli. 
134  Zie bijvoorbeeld Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 5, 19-26 januari; 9-15 februari. 
135  Brief Kruyt aan A. van der Flier, 12 oktober 1916 (ARvdZ 101A/6/3).  
136  Brief Kruyt aan A. van der Flier, 12 oktober 1916. 
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Jan woonden. Anneke worstelde met de geloofsopvoeding van de kinderen en ze 
sprak daarover met Kruyt: 
 

Ik heb haar voorgesteld om te beginnen met elken morgen enkele verzen uit het 
Evangelie samen te lezen, na het gebed. Dit vond Tante Anneke dadelijk goed, en dit 
gebeurt nu na het gebed. Ook voelt ze dat het niet goed is, dat de kinderen zoo heel 
weinig ter kerk gaan, ten minste de ouderen. Ik heb er haar aan herinnerd, dat als Tante 
Anneke zelf nu en dan eens met twee van de vier oudsten naar de kerk gaat, dit toch goed 
moet werken. (…) We hebben er heel lang met Tante Anneke over gepraat, en ze zal 
zeker meer aandacht hieraan wijden, want ze voelt ook, dat de godsdienstige indrukken 
van het huisgezin uitgaande het meest indruk maken op het kindergemoed.137  

  
Een kort daarna geschreven brief, van mei 1933, bevat een omschrijving van de 
dagelijkse gang van zaken. Kleindochter Marietje (dochter van zoon Jan) trad op als 
Kruyts ‘koster’: ‘elken morgen krijgt zij den bijbel, en bergt hem na het lezen weer 
op. Dat vindt ze altijd een gewichtig werk, en op die manier neemt ze ook deel aan 
de morgen-godsdienstoefening.’ Uit de correspondentie blijkt niet of er een verge-
lijkbare godsdienstoefening was ter afsluiting van de dag.138  

Begin 1934 komt in de correspondentie met zoon Jan opnieuw een passage voor 
over de godsdienstige opvoeding. Kruyt sprak uitvoerig met pleegmoeder Anneke, 
omdat zij zich ernstig tekort voelde schieten. Ze voelde zich niet in staat om het 
geloof met de kinderen te delen. Nadat de evangeliën meerdere malen waren gele-
zen, vroeg ze zich af of het niet beter zou zijn bijbelse geschiedenis voor te lezen en 
het godsdienstig moment op een ander moment van de dag in te plannen. Deze en 
voorgaande passages maken duidelijk dat Kruyt het dagelijks lezen en overdenken 
van de bijbel van groot belang achtte.139 

Deze dagelijkse godsdienstoefening betekende overigens niet dat het zondagse 
kerkbezoek voor Kruyt ook vanzelfsprekend was. In de periode na de repatriëring 
bleef hij op de zondagmorgen geregeld thuis. Meestal noemt hij benodigde lesvoor-
bereiding voor de zendingsschool in Oegstgeest als reden. Een enkele keer geeft hij als 
reden op dat hij op de kleinkinderen paste of dat het een drukke week was geweest. 140 
 
3.4.4 Roeping 
 
Kruyt heeft zichzelf op latere leeftijd de vraag gesteld of hij een roeping had voor de 
zending. Hij antwoordde daarop dat het voor hem geen open keuze was de zending in 
te gaan: ‘nooit is mij de mogelijkheid voorgehouden om iets anders te worden’.141 Zijn 
zendingswerk zag hij dan ook nooit als zijn persoonlijke, individuele antwoord op een 
bijzondere, innerlijke roeping van Godswege. Hij was het kind van een zendings-
echtpaar en het lag daarom in de lijn der verwachting dat hij in de voetsporen van zijn 
ouders zou treden. Al op jonge leeftijd verzocht hij uit eigen beweging tot de 
zendingsopleiding toegelaten te worden. In zijn ouderdom, terugkijkend op zijn leven, 
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139  Brief Kruyt aan zijn zoon, 22-24 januari 1934 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
140  Brieven Kruyt aan zijn zoon, 3, 23 januari, 10 mei 1933, 15 april 1934 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
141  Kruyt, ‘Mijn komst’, blz. 17. 
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schreef hij dat het niet anders dan de logische weg was: zijn ouders en oudere broers 
waren hem op die weg voorgegaan. Het was ‘traditie’.142 

Aan deze als vanzelfsprekend gemaakte keuze heeft hij trouw willen zijn, ook op 
momenten dat de houding van het NZG-bestuur hem in hoge mate teleurstelde en hij de 
hoeveelheid werk nauwelijks aankon. Kruyts opvatting van roeping ligt dicht aan 
tegen de bewoordingen, die de ethische theoloog W.J. Aalders gebruikte in zijn 
beschrijving van dit begrip: ‘Er is een taak. Hierbij is de mensch niet alleen. Een taak 
is hem opgedragen en hij heeft de opdracht aanvaard. (…) Men verwacht iets van hem. 
En van zijn kant rekent hij op wie de taak opdroeg.’143 Kruyts trouw aan het 
zendingswerk bleek met name in de periode, dat hij als directeur aan de kweekschool 
te Pendolo verbonden was. Hij combineerde het leiding geven aan de school met het 
pionierswerk in het zendingsressort Pendolo. De toegezegde uitzending van een direc-
teur, die Kruyt zou ontlasten, bleef uit.144 Hij schreef in 1917 in een brief aan zijn 
vriend Bram van der Flier, dat hij niet anders kon dan beschikbaar blijven als directeur 
van de kweekschool, omdat het belang van het werk prevaleerde boven zijn eigen 
belang:  

 
Alleen hoop ik hem [zendingsdirector J.W. Gunning] nu het mes op de keel te kunnen 
zetten om te weten wat men met mij voor heeft: of men mij aan de Kweekschool wil 
laten, of dat ik van de leiding daarvan zal worden ontheven. Een paar collega’s meenen 
dat ik er graag aanblijf, maar dan hebben ze het mis; maar ik laat mij er niet te veel over 
uit, omdat ik zooveel mogelijk de belangen van het werk wil laten gelden.145 

 
De reactie van de NZG-bestuurders zat Kruyt hoog: ‘Het goedige voorstel van mij 
om mij dan maar aan de school te laten, is dus vrij dwaas geweest, en de heeren in 
Rotterdam zullen er wel over gemeesmuild hebben en gedacht: Ja jongetje, daar zal 
wel niet anders opzitten. Maar ze hebben mij natuurlijk heel deftig geantwoord.’ 146 
Uit een brief die Kruyt een maand eerder schreef blijkt, dat hij wel degelijk worstelde 
met zijn door God gegeven taak. Hij overwoog het werk te verlaten vanwege de 
gefrustreerde verhoudingen, maar kwam tot de slotsom dat dit ongehoorzaamheid aan 
God zou betekenen. Kruyt probeerde zijn vriend Van der Flier uit te leggen welke 
afweging hij maakte:  
 

Dat voortdurend vechten begint zwaar te vallen. Maar ik zal niet als Jona wegloopen. Ik 
zal Gods stem blijven gehoorzamen. (…) Laat ik er nog dit aan toevoegen, dat ik voor 
mijzelf met lust en dank aan God voor al den zegen om mij heen aan den arbeid ben, en 
dat deze dingen mij helpen om den druk van den arbeid van mij af te schuiven.147  

 
Kruyt hinkte duidelijk op twee gedachten, want in dezelfde brief schreef hij zich 
terug te willen trekken van ‘het front’. Hij zou daarvoor echter Gods tijd afwachten. 
Hij wilde zich niet onttrekken aan wat hij zag als een door God gegeven taak. Nadat 
Kruyt het besluit had genomen etnologisch onderzoek te gaan doen in dienst van het 
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gouvernement, schreef hij daarover aan Van der Flier: ‘Ik hoop, dat we met dit 
besluit op Gods weg zijn.’148 Toen bleek dat het gouvernement moest bezuinigen en 
het daardoor besloot terug te komen op de eerdere toezegging Kruyt in dienst te 
nemen, aanvaardde hij dit als Gods leiding: hij kon niet anders dan ‘den tegen-
woordigen gang van zaken als Gods weg erkennen.’149  

Kruyt had moeite met mensen die zeiden zich van Godswege geroepen te weten 
tot zending in een specifiek land. In een brief aan Bram van der Flier sprak Kruyt 
zich hier tegen uit. Hij vond het onacceptabel wanneer iemand alles in het werk 
stelde om daar terecht te komen waar zijn eigen gedachten en wensen naar uit-
gingen. Mensen die de zending in wilden, hoorden zich te schikken naar de behoefte 
op de zendingsterreinen.150 Aan H. Kraemer schreef hij over de roeping van zen-
delingen: ‘roeping in de soms ziekelijke, piëtistische vorm mag niet gelden; het 
arbeiden in de Kerk en in de Zending vereist dezelfde roeping. Maar voor den 
zendeling wordt dan toch wel deze trek vereist, dat als hij zich voorgenomen heeft in 
de Zending te gaan, hij dit met zijn hele persoon doet, en zijn voornemen met taaie 
volharding doorzet, want er zijn in zijn leven als zendeling veel meer dingen die 
hem teleurstellen, dan wanneer hij predikant zou zijn geworden.’151 
 
3.4.5 Geestelijke godsdienst  
 
Ethische theologie kenmerkte zich door een sterke nadruk op het geestelijke. Zij had 
de relatie van God en mens op het oog en richtte zich op de ontwikkeling van het 
geestelijk leven. Er wordt wel gezegd, dat de wereld – en zelfs de kerk als zodanig – 
bij de ethischen weinig in beeld kwam. Kruyts publicatie Van Heiden tot Christen 
toont bij uitstek zijn visie op het geestelijke karakter van het christendom. Hoewel 
een bespreking van de in dit boek ontvouwde visie thuishoort in het systematische 
deel van deze studie (zie deel II), is het noodzakelijk daar ook in het kader van dit 
hoofdstuk op in te gaan. Kruyts theologische visie op het christelijk geloof – als 
hoogste vorm van geestelijke godsdienst – valt namelijk niet los te zien van de 
ethische spiritualiteit, en daarmee van zijn eigen spiritualiteit. 

Centraal in het gedachtegoed van Kruyt is dat God de volken opvoedt om hen 
‘tot zich op te voeren’.152 De zending richt zich op het verheffen van het volk tot 
waarachtige kennis en besef van de zedelijke waarheid. Volken, en de religies die zij 
aanhangen, maken een ontwikkeling door van laag naar hoog, waarbij westerse be-
schaving en christendom als hoogstaand worden beschouwd. De zendeling moet 
oppassen mensen niet te snel te dopen, want wanneer een volk zich bevindt in een 
laag ontwikkelingsstadium, zal de doop worden gevraagd zonder dat het verheven 
karakter van het christendom wordt beseft. Hij formuleert dat nog stelliger: voor 
volken in een lage ontwikkelingsfase is het christendom te verheven, omdat zij het 
christelijk Godsbegrip niet kunnen vatten.153 Christelijke geloof is in zijn visie 
tegengesteld aan het geloven van de heidenen. Voor christenen is het overgave aan 
Gods leiding, maar voor de heiden is het geloof magisch van karakter. Het richt zich 
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op het beheersen van de levensloop door middel van offers en riten.154 Heidendom is 
voor hem niet spiritueel, maar materieel, dat wil zeggen, gebonden aan het aardse 
bestaan. Kruyt noemt dit ‘stoffelijk geloof’.155 Dit staat tegenover het ‘ware, innige 
geloof’ en het ‘ware geloofsvertrouwen’ van de christen.156 Kruyt constateert dat 
overal waar het christendom in Nederlands-Indië ingang vindt, het christendom naar 
beneden wordt getrokken.157 De mate waarin dit gebeurt is afhankelijk van de gees-
telijke voorbereiding, dat wil zeggen de ontwikkelingsfase waarin het volk verkeert. 
Hoe hoger een volk staat op de ladder van ontwikkeling, des te meer kan het volk de 
goddelijke waarheid begrijpen: ‘iedere goddelijke waarheid, die in het hart wordt 
opgenomen, is een kiem, die groeit en zich ontwikkelt.’158  

Door de wijze waarop Kruyt de fase van culturele ontwikkeling vervlecht met 
het vermogen van de heiden het geestelijke karakter van het christendom te bevatten, 
tast hij in zijn werk voortdurend af waar ontwikkeling naar God zichtbaar is. Dit is 
voor het verstaan van zijn spiritualiteit essentieel: besef van geestelijke waarheid is 
verbonden aan beschaving, aan het zedelijk vermogen zonde te beseffen en aan het 
verlangen op te klimmen tot God. Zijn etnologisch onderzoek – het volgende hoofd-
stuk gaat daar uitvoeriger op in – was gericht op het zoeken van fragmenten van 
ontwikkeling in het denken van de To Pamona, waarbij hij missionair kon aanslui-
ten. Het aardse is niet onbelangrijk, maar de primaire gerichtheid is het geestelijke. 
De conflicten rondom de plaats van het medische werk en de handelsonderneming 
kunnen hiervan uiteindelijk niet los gezien worden. Politiek en economie zijn slechts 
belangrijk voorzover zij bijdragen aan de ontwikkeling tot het hoogst niveau, tot de 
gemeenschap met God. 

Het opklimmen naar God culmineert bij Kruyt in een ‘geestelijk’ christendom, 
dat wil zeggen, in een leven van geloofsovergave. Ook voor de christen blijft het 
opklimmen tot God een dagelijkse opdracht. Kruyts zoektocht naar groei en vervuld 
zijn van de Geest staat in dit perspectief van ontwikkeling. Zijn zoektocht in het 
spiritisme – waar de volgende paragraaf nader op in gaat – kan eveneens worden 
verstaan vanuit het motief van de geestelijke ontwikkelingsgang van de mens. Zijn 
betrokkenheid bij spiritisme mag worden verstaan als een diepdoorleefde wens tot 
verheffing van het religieus gevoel en een dieper verstaan van het geestelijke. 
 
3.4.6 Spiritisme 
 
Het archiefmateriaal bevat geregeld aanwijzingen dat Kruyt zich interesseerde voor 
spiritisme. In eerdere publicaties over hem is daarop niet gewezen, met uitzondering 
van een artikel van auteur dezes.159 In één van zijn autobiografische notities gaat 
Kruyt expliciet op het spiritisme in. Hij schreef dat hij in Nederlands-Indië aankwam 
met een grote belangstelling voor ‘natuurkunde, theologie in de enge zin van het 
woord (dogmatiek) en spiritisme’.160 Dit betekent dat de belangstelling in ieder 
geval ontstond voor het vertrek vanuit Nederland naar Poso. 
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Kruyts belangstelling ging verder dan het lezen van relevante tijdschriften en boeken, 
want samen met zijn vrouw vervulde hij een actieve rol in seances. Uit de gegevens 
over zijn jeugd valt niet af te leiden of hij belangstelling voor het spiritisme van huis 
uit heeft meegekregen. Dat is niet waarschijnlijk, omdat hij op jonge leeftijd voor 
scholing vertrok naar Nederland. Wel vormden enkele gebeurtenissen in zijn jeugd 
directe aanleiding voor zijn interesse. In het voorgaande hoofdstuk zagen we dat 
Kruyt op jonge leeftijd verlatingsangst kende. De scheiding van zijn moeder, door het 
vertrek naar Nederland, vormde voor hem een traumatische gebeurtenis. Door haar 
vroegtijdige overlijden zag hij haar bovendien nooit terug. Uit de dagboeken blijkt dat 
dit de belangrijkste drijfveer vormde voor zijn existentiële bemoeienis met spiritisme: 
een diepgevoelde heimwee naar zijn moeder dreef hem ertoe.  

Zelf schreef hij dat in zijn jonge jaren veel over spiritisme werd gesproken en 
dat dit zijn belangstelling wekte.161 Hij noemt daarbij geen invloed van zijn vader of 
moeder. Het ligt voor de hand dat hij met zijn ‘jonge’ jaren doelde op de periode dat 
hij in Nederland in opleiding was. Van de periode daarvoor zal hij zich weinig 
hebben herinnerd. Opvallend is dat zijn broer Hendrik eveneens interesse had voor 
spiritisme. Mogelijk is dit ontstaan in de Minahasa, waar onder Nederlanders veel 
belangstelling bestond voor spiritistische manifestaties. Het valt echter niet uit te 
sluiten, dat vader Kruyt belangstelling voor spiritisme via de correspondentie aan 
zijn kinderen heeft overgedragen. Dit valt niet na te gaan, aangezien deze correspon-
dentie niet bewaard is gebleven. Het ligt het meest voor de hand dat de broers Kruyt 
gedurende hun opleiding in Nederland belangstelling kregen voor spiritisme.  
 
Protestanten en het spiritisme 
Kruyts opmerking dat mensen in zijn jonge jaren veel spraken over spiritisme, wordt 
gestaafd door het feit dat in de tweede helft van de negentiende eeuw, met name in 
protestants-kerkelijke kringen in Nederland, veel belangstelling ontstond voor dit 
verschijnsel.162 J.D. van Herwaarden (1806-1879), oud-resident van Madiun en 
zwager van P. Hofstede de Groot, organiseerde tussen 1858 en 1862 in zijn woning 
aan het Noordeinde in Den Haag seances, waarbij de Javaan Aridjan als medium 
optrad.163 Deze bijeenkomsten werden dus vlakbij het grootouderlijk huis van Kruyt 
gehouden, dat zich op De Plaats 7 bevond. Van Herwaarden nodigde voor deze bij-
eenkomsten naast ingewijden steevast belangstellenden uit. Onder hen waren veelal 
ambtenaren die in Nederlands-Indië hadden gewerkt, zoals J. Loudon (1824-1900), 
die van 1871 tot 1875 gouverneur-generaal van Nederlands-Indië was. Daarnaast no-
digde Van Herwaarden ook predikanten uit. P. Hofstede de Groot, een belangrijk 
vertegenwoordiger van de Groninger richting in de Nederlandse Hervormde Kerk, 
was een geregeld bezoeker.164 

Hofstede de Groot zou later de grote invloed van het spiritisme op de Groninger 
theologie erkennen. Hij zag het spiritisme als een instrument in de strijd tegen het 
modernisme in de theologie. De waarheid van de opstanding, het wonder en het 
eeuwig leven meenden de Groninger theologen te kunnen beargumenteren vanuit de 
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ervaringen met spiritisme. De gedachte dat wonderen onmogelijk zijn, bestreden zij 
door te wijzen op spiritistische manifestaties van het bovennatuurlijke. Het ging niet 
alleen om de ervaring, maar evenzeer om het onderzoek naar het ‘hogere leven’. 
Door onderzoek naar onverklaarbare, maar objectief verifieerbare zaken als tafel-
dansen zouden mensen de mogelijkheid van wonderen weer inzien. Zo zouden zij 
ook weer gaan geloven in wonderen in de bijbel. Het leidde tot het ontstaan van een 
stroming die wel ‘christelijk spiritualisme’ is genoemd: een merkwaardig amalgaam 
van christelijke en spiritistische opvattingen. 

Het gebruik van de termen ‘spiritisme’ en ‘spiritualisme’ is in relevante bronnen 
niet altijd consistent en geeft daardoor aanleiding tot verwarring. Met name daar 
waar ook gebruik wordt gemaakt van termen als ‘christelijk spiritisme’ en ‘chris-
telijk spiritualisme’. Kruyt gebruikte steevast de term ‘spiritisme’, ook waar anderen 
juist ‘christelijk spiritualisme’, als de typisch Nederlandse verbinding van spritisme 
en Groninger theologie,165 zouden hebben gebruikt.  

Schrijver dezes gebruikt de definitie die Tenhaeff voor spiritisme gaf: ‘de leer 
(het geloof) dat de menselijke persoonlijkheid na de dood blijft voortbestaan en dat 
de overledenen onder bepaalde omstandigheden met de aardbewoners (de nabe-
staanden) in verbinding kunnen treden’.166 D. Jansen definieert spiritualisme als ‘die 
vorm van spiritisme welke zich baseert op natuurwetenschappelijke uitgangspunten 
als proef (seance) en herhaalbaarheid van de verschijnselen, om vervolgens via deze 
feiten tot formulering van wetten te komen.’167 Het christelijk spiritualisme wilde 
volgens Jansen het spiritisme dienstbaar maken aan het protestantisme, ‘zoals dat 
vooral werd verwoord door de Groningers’.168 De definitie van christelijk spiritisme 
blijft bij Jansen onduidelijk. Het zou een combinatie zijn van christelijke geloofs-
opvattingen en geloof in reïncarnatie: ‘de geloofsovertuiging dat de mens geleid 
wordt door zich openbarende geesten, wier uitspraken en adviezen absolute geldig-
heid hebben’.169 De in het hiernavolgende besproken opvattingen van ds. D.P.M. 
Huet noemt hij daarvan als voorbeeld.  

Tussen 1885 en 1890 kregen de spiritistische opvattingen van de confessionele 
predikant Huet (1827-1895) landelijk aanzienlijke aandacht. Huet verleende in zijn 
gemeente pastorale bijstand aan een echtpaar, dat achtervolgd werd door raadsel-
achtige, occulte fenomenen. In de vijftien jaar dat Huet in Zuid-Afrika werkte, had hij 
het fenomeen bezetenheid van nabij leren kennen.170 Hij wendde zich voor nader 
advies tot Elise van Calcar, sleutelfiguur in spiritualistische kringen in Nederland.171 

Gaandeweg raakte Huet overtuigd van de waarde van spiritisme voor het (christe-
lijke) geestelijk leven: ‘Ik zag er een middel in om ongeloovigen te overtuigen van het 
persoonlijk voortbestaan na de dood.’172 Hij schreef dat hij door het spiritisme het 
bovennatuurlijke in de bijbel beter ging verstaan: ‘(…) het bovennatuurlijke in den 
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Bijbel was mij nu niet langer duister. De verschijningen van engelen en van afge-
storvenen; het ontvangen van gezichten en openbaringen (…), al wat van boven- of 
hoogernatuurlijken aard in de Schrift werd verhaald, meende ik nu bij het licht van het 
Spiritisme te verstaan.’173 Zijn spiritistische ideeën doortrokken allengs zijn christe-
lijke opvattingen steeds meer: ‘Zoo was ik dan als beslist Spiritist opgetreden en werd 
van lieverlede mijne christelijke belijdenis van spiritistische leerbegrippen door-
trokken.’174 

Huet maakte in zijn gemeente geen geheim van zijn spiritistische opvattingen en 
ervaringen. Dit leidde tot veel kritiek op zijn functioneren en een fel gevoerde pole-
miek, zowel van de zijde van collega’s als ook van gemeenteleden. Hij kreeg veel 
brieven: ‘Brieven van Spiritisten en Spiritualisten, die mij geluk wenschten met mijn 
overkomst naar hun kamp. (…) Brieven van broeders en zusters ook, die mij waar-
schuwden en smeekten mij af te houden van de dingen, die tegen het Woord van God 
indruischten en niet anders waren dan strikken des Satans.’175  

In 1885 stelde een aantal gemeenteleden en diakenen een ‘Adres’ op en riep 
kerkelijke vergaderingen op tegen Huets zienswijze op te treden. Dagbladen gaven 
aandacht aan deze zaak. De lokale kerkenraad wees in zijn oordeel spiritisme af als 
onschriftuurlijk, onwaar en onwettig.176 De raad vroeg Huet zijn visie te herzien, 
omdat laatstgenoemde een groot verschil zag tussen ‘dienst van de engelen’ en de 
bezwering van de doden. Voorts besloot het college van ambtsdragers de zaak ter 
advisering aan de Provinciale Kerkvergadering voor te leggen. Deze vergadering ver-
wees de zaak echter door naar de classis, want die was nog niet om advies gevraagd en 
was daarmee ten onrechte gepasseerd. De classis kwam echter niet tot een duidelijk 
oordeel. Slechts de consideratiën werden toegezonden aan de adressanten.  

Uiteindelijk zwoer Huet in 1890, ten overstaan van de gemeente, het spiritisme af. 
Een jaar later zou hij in een brochure over deze kwestie schrijven dat hij de realiteit 
van spiritistische verschijnselen erkende, maar dat hij de daaruit afgeleide leer ver-
wierp.177 Hij schreef:  

 
Het is nu ruim een jaar geleden, sedert ik door Gods genade en ontferming teruggekomen, 
laat mij liever zeggen, teruggebracht ben van het zoogenaamde Spiritisme of Spiritualisme, 
tot de eenvoudigheid van het geloof in den Heere Jezus Christus. Vijf jaren heb ik mij aan 
het Spiritisme gegeven met mijn gansche hart en met mijn gansche verstand, meenende 
daarin eene hoogere Gods-openbaring en den dageraad eener Nieuwe Bedeeling te mogen 
begroeten.178 

 
Van Calcar reageerde op Huets breuk met het spiritisme met het geschrift Na vijf en 
twintig jaren onderzoek van geestelijke verschijnselen.179 Ze verweet Huet dat hij 
alleen schreef over verwerpelijke vormen van spiritisme, maar dat er ook een ‘heilig, 
rein en heerlijk Spiritisme’ is.180 Huet zou met het spiritualisme in Nederland hebben 
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gebroken vanwege antichristelijke vormen van spiritisme in Engeland.181 Voor Van 
Calcar waren spiritistische manifestaties tekenen des tijds, die wezen op Gods werk in 
de schepping. Zij zag het tijdsgewricht als een nieuw openbaringstijdperk, waarin 
spiritisme zou leiden tot vernieuwing van de godsdienst.182 

De kwestie Huet had grote invloed op Martinus Beversluis (1856-1948).183 Deze 
predikant raakte door de kwestie geïnteresseerd in spiritisme en hij zou uiteindelijk een 
belangrijk (en tevens de laatste) voorvechter van het christelijk spiritualisme worden. 
Tussen 1886 en 1900 – grofweg de periode waarin ook Kruyt zich met spiritisme 
bezighield – voerde Beversluis een geregelde correspondentie met Van Calcar en hij 
zou zich later als haar geestelijk erfgenaam zien. In 1899 vatte hij het plan op een bond 
van spiritualistische predikanten op te richten. Een jaar later, in 1900, richtte hij de 
spiritualistische propaganda-vereniging Excelsior op. Als propagandist publiceerde hij 
veel artikelen en het boek Het gebied van het geheimzinnige.184 

J.H. Gunning stond zeer kritisch ten opzichte van het werk van Elise van Calcar 
en publiceerde daar ook over in het jaar 1882.185 Hij erkende de realiteit van spiritisme 
en zijn uitingsvormen, maar zag niet in hoe het kon leiden tot verheffing van het reli-
gieuze gevoel van mensen. De lage geesten die zich manifesteerden, zouden te veel 
spreken in platitudes, die op geen enkele wijze konden bijdragen aan de ontwikkeling 
van het christendom.186 Kruyt dacht daar anders over, zoals onderstaand zal blijken.
  
Kruyt en het spiritisme 
De kwestie Huet kreeg landelijke aandacht in de periode, dat Kruyt in opleiding was in 
het Zendelinghuis. Uiterlijk in 1889, het jaar waarin hij zijn schoonfamilie leerde 
kennen, moet Kruyt kennis hebben gemaakt met spiritualistische ideeën. Het is dus 
goed mogelijk, dat Kruyt op de hoogte was van de kwestie rondom de confessionele 
predikant. Het valt echter niet met zekerheid te zeggen of de kwestie Huet en publi-
caties als die van Beversluis invloed uitoefenden op het denken van Kruyt. Met het 
bovenstaande is slechts aangetoond dat in Kruyts ‘jonge jaren’ het gesprek over het 
spiritisme in kerkelijke kring intensief – en soms met heftigheid – werd gevoerd. 

Etnoloog G.A. Wilken en zijn vader zendeling N.P. Wilken hadden eveneens 
interesse voor spiritisme. Het valt niet vast te stellen of hun betrokkenheid bij de 
zendingsopleiding van invloed was op Kruyts interesse voor spiritisme. Vader Wilken, 
als NZG-zendeling van 1840 tot 1878 werkzaam in Tanawangko en Tomohon, 
correspondeerde met de spiritist J. Revius. Laatstgenoemde was de eerste voorzitter 
van het belangrijke, in 1859 opgerichte spiritistische genootschap Oromase.187 Vader 
Wilken werd op Java geconfronteerd met de vraag of spontane geboorte van insecten 
uit planten mogelijk was. Deze en andere vragen rondom de ontwikkeling van materie 
stonden in spiritistische kring in het midden van de negentiende eeuw sterk in de 
belangstelling. In de zoektocht naar antwoorden wendde N.P. Wilken zich tot 
Oromase, omdat deze ontwikkelingsvragen daar veel aandacht kregen.188 
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Zoon G.A. Wilken was, mogelijk door zijn kennis van het Indische spiritisme, over-
tuigd geraakt van het belang van spiritualisme.189 Het is zeer wel mogelijk dat J.W. 
Roskes de spiritualistische ideeën van zijn zwager G.A. Wilken ter sprake bracht 
tijdens de lessen volkenkunde aan de zendingsschool. In het vorige hoofdstuk werd al 
duidelijk dat Roskes in algemene zin het etnologisch onderzoek van zijn zwager in de 
lessen besprak. Het beschikbare archiefmateriaal maakt niet duidelijk of Roskes inder-
daad Wilkens visie op spiritualisme in de lessen aan de orde stelde.  

Het archiefmateriaal maakt echter wel duidelijk dat Kruyts schoonfamilie, de 
familie Moulijn, een warme belangstelling koesterde voor spiritisme en spiritua-
lisme. Kruyt schrijft dat de broers en zussen van zijn echtgenote Jo Moulijn zich 
intensief bezighielden met spiritistische manifestaties. Jo zelf fungeerde als medium 
bij seances.190 Voor Kruyt vormde het diepe verlangen naar zijn op jonge leeftijd 
overleden moeder de voedingsbodem voor de betrokkenheid bij spiritisme en chris-
telijk spiritualisme. Hij bezat boeken over deze onderwerpen en hij had ‘alle jaar-
gangen’ van de spiritualistische periodiek Op de grenzen van twee werelden: onder-
zoek en ervaring op het gebied van het hoogere leven in bezit.191 De hierboven al 
genoemde spiritualiste Elise van Calcar begon in 1877 met de uitgave van dit blad. De 
uitgave stopte in 1905. In deel 2 van jaargang 1889 staat een veelzeggende passage 
over de verhouding van christendom en spiritisme: 

 
Wij kunnen het niet genoeg herhalen: deze nieuwe bedeeling heeft geenszins het doel het 
Christendom af te breken of te verdringen, maar verschijnt om het te herstellen in geest en 
waarheid, en tot werkelijkheid en leven te maken. Het Christendom in zijn reinste opvatting 
en eenvoudigste vorm, zooals het door Jezus aan zijne discipelen is gegeven, is geschikt 
voor een wereldgodsdienst voor alle volken en tijden op aarde, en dus behoeven wij het 
Spiritualisme niet te begroeten als een nieuwen universeelen godsdienst brengende, maar 
wel als een verschijnsel dat de onwezenlijke aangroeisels en onzuivere inmengselen 
wegdrijven zal van de verheeven leer van den eenigen Meester, die in waarheid de onster-
felijkheid aan het licht heeft gebracht door zijne verschijningen en tevens ons den weg heeft 
geopend om die onsterfelijkheid te leeren beërven als een eeuwig, zalig leven.192  

 
In 1891, kort na Kruyts afvaardiging naar Nederlands-Indië, trok zijn belangstelling 
voor spiritisme de aandacht van zendingsdirector J.C. Neurdenburg. Kruyt en zijn 
vrouw lieten zich – aan boord van het schip dat hen naar Batavia bracht – verleiden tot 
het laten dansen van een tafel. Tijdens een van de maaltijden ontstond met de 
tafelgenoten een discussie over de aantoonbare waarheid van het spiritisme. Toen de 
kritische commandant van het schip meer wilde weten en hij bewijzen wilde zien, 
belegde hij in zijn kajuit een speciale bijeenkomst waarbij in aanwezigheid van enkele 
genodigden een tafel aan het dansen werd gebracht. Kruyt vermeldde weliswaar niets 
van dit voorval in zijn brieven aan het bestuur – opvallend daar hij de reis en gevoerde 
gesprekken uitvoerig beschreef193 – maar later achterhaalde het voorval hem: een 
medereiziger diende bij het bestuur van het NZG tegen Kruyt een aanklacht in wegens 
ketterij. Het bestuur besprak de kwestie, maar het stuurde Kruyt nooit een officiële 

                                                        
189  Jansen, Nieuwe zekerheid, blz. 76. 
190  Kruyt, ‘Beantwoording’, blz. 9. 
191  Kruyt, ‘Beantwoording’, blz. 9.  
192  E. van Calcar-Schiötling, ‘Waartoe moeten de séances dienen?’, Op de grenzen van twee werelden, 

1889, deel 2, blz. 37-38. 
193  Bewaard gebleven zijn brieven van 1 en 23 december 1890 (ARvdZ 65/4). 
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bestuursbrief over de aanklacht. Wel schreef Neurdenburg, mogelijk op verzoek van 
het bestuur, een particuliere brief aan Kruyt194 met daarin het uitdrukkelijke verzoek 
opheldering te verschaffen in deze delicate zaak. Kruyt reageerde begin 1892 op deze 
brief en schreef:  
  

Thans rest mij de beantwoording van twee punten uit Uwen brief. Allereerst roept U mij ter 
verantwoording aangaande eene klacht wegens ketterij, in casu spiritisme. Het verheugt mij 
zeer dat ik mij hierover verantwoorden kan in eene particulieren brief, daar ik mij tegenover 
mijnen hooggeachten leermeester en vriend zeker vrijer mag uitlaten dan tegenover het 
Bestuur. Ik wist waarlijk niet waar de wind vandaan kwam, toen dit bijna vergeten voorval 
weer werd opgehaald en wel van bestuurszijde. Zoo ik zeker wist, dat ds. Van der Pot Jr. in 
de plaats van zijnen hooggeschatten vader tot Bestuurder is gekozen, zou ik zeggen, dat 
deze de questie te berde heeft gebracht. Laat ik U vertellen, hoe het geval zich heeft toege-
dragen: Op zekeren middag (het was op het laatst van de reis) kwam aan onze tafel het 
Spiritisme ter sprake, en wel allereerst de tafeldans. Enkele heeren beweerden niet te geloo-
ven, dat het mogelijk was. Anderen en wij verdedigden de tafeldans uit eigen ondervinding. 
Na den maaltijd werd besloten de proef ervan te nemen. De pianokruk werd daarvoor 
gebruikt. Deze begon na lang wachtens wel degelijk te bewegen, en meermalen tegen de 
slingering van het schip in, zoodat verscheidenen zich overtuigd moesten houden. Is dit 
fiasco maken, zooals de berichtgever aan het Bestuurslid zegt? Hieruit ontstond nu eene 
woordenwisseling: Hoe komt die beweging in het voorwerp, in casu de pianokruk? De een 
opperde al wijsgeriger stellingen dan de ander. De commandant, een ernstig man, wilde er 
meer van weten en liet een tafeltje, voor het doel zeer geschikt, vervaardigen. Ik had reeds 
spijt van mijne dwaasheid dat ik over zulk een onderwerp was begonnen met een publiek, 
dat ik zoo weinig kende. Op zijn aandringen evenwel lieten wij ons overhalen het nog eens 
te doen in zijne private kajuit met slechts enkelen daarbij. Het ligt dus geheel en al aan wie 
de berichtgever is: is hij, naar ik vermoed, den Heer Van ’t Sandt, dan kan hij daarover niet 
oordelen, omdat hij er niet bij is geweest. Dan kan hij dus ook niet spreken van ‘fiasco 
maken’. – Hoe het zij, deze bijeenkomst had meer van eene séance, en al is deze niet 
‘gelukt’, er was toch veel uit te leeren voor een, die nog onbekend is met het Spiritisme. En 
hiermede is het verhaal uit. Het had geen andere gevolgen, dan dat enkele passagiers 
gebelgd waren, dat wij hen niet ‘waardig’ hadden gekeurd erbij tegenwoordig te zijn en dat 
ik mij meer dan ooit dwaas vond, om oud-Indisch gasten van iets geestelijks buiten den 
mensch te willen195 overtuigen. Ten slotte nog eenige opmerkingen: Ik ben geen spiritist al 
onderzoek ik de zaak uit de geschriften, en dit onderzoek heeft mij tot nu toe geleerd, dat de 
zuivere resultaten van het Spiritisme het Evangelie slechts bevestigen. Séances kan en wil ik 
niet houden. Bij mijne evangelieprediking maak ik er nooit gebruik van, doch stel mijnen 
hoorders steeds voor vergeving der zonden door het lijden en sterven van Jezus en Gods 
ontzaggelijke liefde daar in betoond; al de andere Evangeliewaarheden vloeien daaruit 
voort. Teveel tijd neem ik voor het Spiritisme niet. Als het Tijdschrift komt (eens in de 
maand)196 lees ik het door en denk er eens over na; dit is het werk van eenige uren. Wanneer 
ik den naam van het Genootschap heb aangetast door aanleiding te geven tot de ‘aanklacht’, 
dat er ‘Spiritisten’ onder zijne Zendelingen zijn, dan zou mij dit spijten. En hier mede, lieve 
Mijnheer, reken ik mij verantwoord. Me dunkt, men kan mij niet verbieden daar ik noch 
‘spiritistische denkbeelden’ predik, noch den tijd steel, die aan de Zending toekomt.197 

 
Kruyt schreef aan Neurdenburg dat hij geen spiritist was en dat hij niet betrokken 
wilde zijn bij het houden van seances. Daarmee deed hij de waarheid echter geen 

                                                        
194  Deze brief is in het archief RvdZ (65/4 en gedeponeerd archief Kruyt) niet aangetroffen. 
195  Kruyt schrijft hier ‘wilde’. 
196  Kruyt bedoelt hiermee Op de grenzen van twee werelden. 
197  Brief Kruyt aan Neurdenburg, 4 januari 1892 (ARvdZ 18/36). 
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recht. Hij zei geen spiritist te zijn, maar uit zijn dagboeken blijkt dat hij zich het 
gedachtegoed van het spiritualisme eigen had gemaakt. Ten tweede schreef hij geen 
seances te kunnen en willen houden, maar daarbij verzweeg hij gemakshalve dat zijn 
vrouw tijdens spiritistische bijeenkomsten als medium fungeerde en dat hij deze ook 
als actieve participant bijwoonde. Hij redeneerde dus wel erg formeel.  

In ieder geval is evident dat Kruyt gebruik maakte van mensen met mediamieke 
gaven om te zoeken naar de geest van zijn overleden moeder en om meer te leren 
over het eeuwige leven, de verlossing en de genade. Zijn beweegredenen om seances 
mee te maken hadden met name daarmee te maken. Kruyt schreef dat hij de zaken 
‘uit de geschriften’ onderzocht. Daarmee bedoelde hij spiritistische en spiritualis-
tische geschriften. Met de ‘zuivere resultaten’ van het onderzoek doelde hij op in 
spiritistische kringen verifieerbaar geachte feiten als tafeldansen en schrijvende me-
diums (geesten die blijk gaven van hun bestaan via het schrijven van een medium). 
Deze zaken zouden de waarheid van een ‘hoger leven’ en een leven na de dood be-
wijzen en daarmee het evangelie bevestigen.  

Kruyt schreef te gemakkelijk geen spiritist te zijn. Het was eerlijker geweest 
wanneer hij op zijn minst had erkend veel affiniteit te hebben met spiritualisme. 
Neurdenburg nam echter genoegen met Kruyts verantwoording. In verdere corres-
pondentie komt Neurdenburg er niet meer op terug. In de notulen van de NZG-
vergaderingen is niets over de kwestie te vinden. De conclusie is derhalve gerecht-
vaardigd dat de kwestie nooit tot een veroordeling van Kruyts denkbeelden heeft 
geleid. 

In de dagboeken zijn diverse notities over spiritisme te vinden, verspreid over 
een tiental jaren. Dit toont aan dat Kruyts interesse niet slechts een bevlieging was. 
Eveneens tonen de notities aan, dat zijn mededeling aan Neurdenburg dat hij geen 
spiritistische denkbeelden predikte, wel enigszins genuanceerd moet worden. Niet 
alleen correspondeerde en sprak Kruyt met anderen over zijn opvattingen, maar zijn 
interesse voor spiritisme kleurde ook zijn theologische opvattingen. Assistent-
resident Jellesma was een van de mensen met wie Kruyt over het spiritisme sprak. 
Jellesma bleek een fel tegenstander te zijn van spiritisme.198 Dat gold echter niet 
voor resident van Hoëvell, over wie Kruyt schreef dat hij een ‘hevig spiritist’ was en 
met wie hij uitvoerig van gedachten wisselde over het spiritisme.199  

Kruyts broer Hendrik was eveneens, en eerder, diepgaand geïnteresseerd in 
spiritisme, zoals blijkt uit een vijftal brieven die hij in 1889 en 1890 aan Elise van 
Calcar schreef.200 Hendrik was ook magnetiseur.201 De datering van de genoemde 
brieven rechtvaardigt de conclusie dat Kruyts belangstelling voor spiritisme niet 
uitsluitend te herleiden is tot zijn contacten met de familie Moulijn, hoewel hij in 
zijn autobiografische notities die indruk wekt. Het jaar waarin zijn broer de genoem-
de brieven schreef valt samen met de periode waarin Kruyt kennismaakte met zijn 
schoonfamilie.  

In de brief van 30 juni 1889 schrijft Hendrik dat hij vegetariër is geworden en 
het pad der vergeestelijking nastreeft. Hij wist zich gesterkt in een ascetische 
levenswijze en in een ‘geestelijke’ opvatting van het huwelijk. Hendrik verwijst 

                                                        
198  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 3 september. 
199  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 10 juni. 
200  Archief Sikemeier-Van Calcar, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum 
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expliciet naar de rol van D.P.M. Huet, C.W. van der Pot en P. Hofstede de Groot, 
die hem vormden. Deze drie predikanten waren allen betrokken bij het spiritisme. 
Van der Pot was docent aan de zendingsopleiding en gaf het vak exegese van het 
Nieuwe Testament. Jansen omschrijft hem als een ‘modern spiritualist’, die contact 
onderhield met Van Calcar.202 Van der Pot gaf ook les aan Albert Kruyt. Hendrik 
noemt ook M.C.E. Stakman, resident van Menado, als spiritist. 

De brief van 6 februari 1890 werd door Hendrik geschreven na zijn vertrek uit 
Tomohon, tijdens het verblijf in Mojowarno, van waar hij zou doorreizen naar zijn 
nieuwe standplaats in Deli. Opmerkelijk is dat hij in deze brief schrijft dat het 
spiritisme hem geholpen had om zijn roeping als zendeling goed te begrijpen en 
waarderen. Hij schrijft verder geen belangstelling te hebben voor het bijwonen van 
seances van Europeanen. Hij richtte zich liever op ‘profeten’ en ‘profetessen’ onder 
de Bataks. Jansen vermeldt dat Van Calcar daarmee niet gelukkig zal zijn geweest. 
Zij verbond het geestengeloof bij ‘inlanders’ vooral met de lagere geestenwereld van 
wie Europeanen niet veel konden leren. Zendelingen moesten zich door contacten 
met hogere geesten juist wapenen tegen de invloeden van lagere geesten.203 

De derde brief, geschreven op 24 mei 1890, verschaft weinig relevante infor-
matie, maar wel is interessant dat Hendrik naar aanleiding van verloren gegane 
zeebagage meldt dat hij daardoor zijn boeken over het spiritualisme204 en natuurheil-
kunde eveneens kwijt was geraakt. Uit de brief van 20 juni 1890 blijkt dat Hendrik 
correspondeerde met Huet, die hem had geschreven te hebben gebroken met het 
spiritisme en hem adviseerde dat ook te doen. De laatste in het archief aanwezige 
brief, gedateerd 7 september 1890, maakt duidelijk dat Hendrik ervan op de hoogte 
was dat de bruid van zijn broer Albert een medium was. Naar aanleiding daarvan 
schreef hij dat zijn broer ‘nog niet zo ver’ was.205  

Daarin zou echter spoedig verandering komen, want zoals al eerder bleek orga-
niseerde broer Albert tijdens de zeereis naar Nederlands-Indië een seance. Wellicht 
was hij met name geïnteresseerd geraakt in, zoals Hendrik het verwoordde, de rol 
van geesten als brengers van vertroosting.206 In 1892 schreef hij in zijn dagboek dat 
alles van God komt en dus ook troostende en versterkende nabijheid van geesten. 
Hij ging geloven dat geesten hem begeleidden om bescherming te geven. Hij hoopte 
bovenal dat zijn moeder deze begeleidende geest zou kunnen zijn, maar hij achtte dit 
uitgesloten. Zijn moeder zou al in te hoge (hemelse) streken verkeren om nog in 
contact te kunnen treden met de levenden. Het waren immers steeds lagere geesten 
die zich tijdens seances manifesteerden.207 De invloed van het spiritualisme is hierin 
duidelijk, zowel met betrekking tot hogere en lagere geesten als ook met betrekking 
tot de trapsgewijze ontwikkeling in het aardse en hemelse leven.208  

Kruyt was overtuigd van de mogelijkheid dat mensen en geesten van overle-
denen elkaar ontmoeten. Deze geesten zouden dan wel eerst toestemming van God 
moeten krijgen om aan mensen te verschijnen.209 In tegenspraak met de verzekering 

                                                        
202  Jansen, Nieuwe zekerheid, blz. 166. Zie ook blz. 167, 175, 186, 190. 
203  Jansen, ‘Een onderbelicht aspect van het Nederlandse spiritisme’, blz. 36. 
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die Kruyt aan Neurdenburg gaf, namelijk dat zijn spiritistische opvattingen niet in de 
evangelieverkondiging doorwerkten, blijkt uit de dagboeken dat hij met inwoners 
van Midden-Celebes wel – zij het hoogst incidenteel – over spiritisme gesproken 
heeft. Tijdens een ontmoeting met Papa i Lanti, een inwoner van het dorpje Malei, 
kwam het gesprek op een hadji die vertelde dat mensen in Mekka met afgestorvenen 
gemeenschap hadden en dat zij hun de hand schudden. Kruyt zei dat de bewering, 
dat zij daar de handen van afgestorvenen schudden het gebruikelijke verzinsel was 
en dat ‘wel is waar gemeenschap tussen menschen en zielen kan bestaan als God het 
toestaat, maar dat dit niet alleen het geval was te Mekka.’210 Deze zelfde opvatting 
blijkt ook uit de hierboven aangehaalde passage van het dagboek 1892, waarin Kruyt 
aan zijn vrouw schreef dat wanneer één van beiden zou overlijden, die aan God 
toestemming moest vragen zich aan de nog levende kenbaar te maken. 

Ook met betrekking tot het werk van de evangelieverkondiging verwachtte 
Kruyt begeleiding van geesten. Zo lezen we in het dagboek van 1892 dat hij zich 
voorbereidde op een bijbelvertelling over de schepping. Daarbij uitte hij de volgende 
wens:  
 

Ik denk wel eens zoo: wat heerlijk zou het zijn als de geest van een Pososche afgestorvene 
die Jezus in den hemel heeft leeren kennen, morgen aan mijne zijde stond om mij te influ-
enceeren. De menschen hier moeten er zelfs nog aan gewend geraken om over geestelijke 
dingen te hooren spreken. Lamoa is God, en dit is hun genoeg, tusschenbeide een eenvoudig 
gebed tot Hem gericht, en verder geen nieuws (de menigte bijgeloovigheden daarbij niet in 
aanmerking genomen). Ik heb zoo menigmaal een gevoel over mij, dat ik niet genoeg doe, 
en ongetwijfeld is dit gevoel waarheid, maar ik wilde dat er een was, die mij zeide wat ik 
doen moet.211 

 
In de jaren tussen 1892 en 1901 kwam in Kruyts denken over spiritisme allengs een 
omslag tot stand. Wanneer dit precies gebeurde valt uit het beschikbare materiaal 
niet af te leiden. De omslag blijkt met name uit een uitvoerig schrijven van Kruyt 
aan Adriani, van augustus 1901.212 Het was Kruyt opgevallen dat het spreken over 
spiritisme in de Minahasa ‘bon ton’ was213 en dat spiritisme voor sommigen de 
trekken kreeg van een religie op zich. Daar kon Kruyt niet in meegaan. Hij was van 
mening dat de aandacht voor spiritisme schadelijk kon zijn voor het geloof, omdat 
het de mens uiteindelijk niets leert over zonde, verlossing en God. Spiritistische 
manifestaties waren voor Kruyt blijvend een bewijs dat de mens na de dood 
voortleeft, maar in 1901 had hij inmiddels afstand genomen van spiritualistische 
ideeën. Waar volgens Kruyt hulpprediker J.S. de Vries214 spiritisme zag als een weg 
tot het christendom, zag Kruyt in het spiritisme meer een gevaar dan een 
hulpmiddel. Seances leidden er slechts toe dat deelnemers in contact kwamen met 
laagstaande geesten: deze konden niet bijdragen aan de volmaking van het geloof. 
Spiritisme kon alleen een hulpmiddel zijn als de behoefte tot verlossing versterkt 
werd. Kruyt kwam echter tot de conclusie dat deze behoefte niet werd versterkt. 
‘Foefjes’ als spiritisme hielpen daarvoor niet.  

                                                        
210  Kruyt, ‘Dagboek 1899’, 23 mei. 
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Opvallend is dat Kruyt tot zijn conclusie komt op basis van pragmatische argumen-
ten: hij ontkende de waarheid van het spiritisme niet, maar het ‘leerde hem weinig’ 
en praktisch had hij er ‘geen steek’ aan. Dat hij voorts aanvoert dat spiritisme de 
trekken van een religie kreeg, is merkwaardig. Dit was in Nederland, voor zijn 
vertrek naar Nederlands-Indië, niet anders. Het lezen van Op de grenzen van twee 
werelden had hem dan ook al veel eerder tot die conclusie kunnen brengen. In het 
jaar 1901 deed Kruyt in Bolaäng Mongondow onderzoek naar de staat van het 
heidendom en de perspectieven voor zendingswerk. Gedurende deze reis kwam hij 
meerdere malen in contact met Riedel, administrateur van een koffieplantage in 
Poigar,215 en hij sprak met hem over spiritisme. In een dagboekbrief aan Adriani 
schreef hij het volgende over zijn ervaringen: 

 
Hij [Riedel] had van zijn vader geleerd, dat alle zendelingen lammelingen zijn met bijbels 
onder den arm, zoodat hij den omgang met zijne neven Graafland en de Vries vermeed. 
Maar nu hij ze heeft leeren kennen, vindt hij ze zoo lam nog niet en zoekt hen veel op. 
Door omgang met hen is het goddelijke in hem toch wakker geworden, en nu heeft hij 
zich aanvankelijk op het spiritisme geworpen. Op Poigar is de Gouvernementsgoeroe 
schrijvend medium en de vrouw van de opziener daar valt nu en dan in trance. Ik heb nog 
zo'n séance met de goeroe bijgewoond, maar het leverde niets zaaks op, alleen kon ik mij 
overtuigen, dat de man inderdaad en wel zeer sterk medium is. Ik heb er verbaasd over 
gestaan, zoo’n veld als het spiritisme hier in de Minahasa al heeft gewonnen, iedere 
Minahasser (bij wijze van spreken) heeft het over ‘spook’ en ‘medioem’, alsof het zo 
maar nasi is. En dan natuurlijk de noodige wonderbaarlijke verhalen daaromtrent. Maar 
het is mij ook nu weer opgevallen: wat leert het spiritisme je weinig, praktisch heb je er 
geen steek aan. Overal waar men erover begon heb ik de mensen gewaarschuwd, dat zij 
het spiritisme toch niet als godsdienst zouden beschouwen, daar het dit niet is, evenmin 
als het ruwere spiritisme der heidenen. Dat spiritisme ons niets leert over de zonde, God 
en verlossing; het leert enkel en alleen handtastelijk, dat de mens blijft voortleven, maar 
dit wisten we toch memang.216 Het spiritisme kan hier nog veel kwaad doen aan het 
geloof, omdat het bijna uitsluitend geestelijk laagstaande geesten zijn, die zich mani-
festeren. De Vries ziet er een weg in tot het Christendom, maar ik vind het meer een 
gevaar dan een hulpmiddel, want als de behoefte aan verlossing niet memang in een 
mensch is gewekt, helpen allerlei foefjes toch niet. God heeft met alles Zijne 
bedoelingen, als wij maar wijzer waren.217 

 
Een brief van zendeling G. Maan aan Kruyt bevat een korte passage over spiritisme. 
Eerstgenoemde schreef, in 1902, geregeld in aanraking te komen met een ‘spiritua-
listisch neo-christen’, die het rechtzinnig christendom een goddeloosheid vond.218 
Deze passage staat echter op zichzelf en krijgt geen vervolg. In een rondzendbrief 
van 1908 ging Kruyt in op een geval van bezetenheid in Poso en de wijze waarop in 
Nederland op dat soort verhalen werd gereageerd.219 Opvallend is dat hij in dit 
artikel op geen enkele wijze de relatie legt naar spiritisme en het in trance raken van 
een spiritistisch medium. Dit komt doordat hij een onderscheid maakte tussen goede 
en boze geesten. In het geval van bezetenheid dat hij in de rondzendbrief beschreef, 

                                                        
215  Mogelijk doelt Kruyt hier op J.G.F. Riedel (1832-1911), zoon van NZG-zendeling J.F. Riedel (1798-

1860). Van de zoon is bekend dat hij geen sympathie had voor de zending (zie ENI, ’s-
Gravenhage/Leiden, 1919 (3), blz. 602-603).  

216  Memang = inderdaad, werkelijk. 
217  Kruyt, ‘Dagboek 1901’, 15 augustus. 
218  Brief G. Maan aan Kruyt, 24 mei 1902 (ARvdZ 101A/7/4). 
219  Kruyt, BrAKrVr, 1908 (3), blz. 2-6 (‘Een geval van bezetenheid’). 
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betrof het een boze geest die gedurende anderhalf uur een vriendelijke vrouw veran-
derde in een razende en op de grond kronkelende persoon. Kruyt schreef dat hij 
gedurende seances ‘lagere geesten’ ontmoette. Daarmee doelde hij, zoals in kringen 
van spiritualisten gebruikelijk was, op geesten van overledenen die in het hierna-
maals nog niet op een hoge trede van ontwikkeling stonden. Deze geesten moesten 
nog door vele stadia reizen voordat ze in het nieuwe Jeruzalem zouden komen. Boze 
geesten hadden geen enkele genade ervaren en leefden in de hel. Spiritualisten 
dienden zich dan ook volgens Van Herwerden te onthouden van het oproepen van 
deze geesten.220 Seances hadden als doel het oproepen van goede geesten, van wie 
mensen kunnen leren. 

In het genoemde artikel wilde Kruyt aantonen dat in het heidendom wel degelijk 
zo iets bestaat als bezetenheid en duistere machten. De Nederlander zou geloof in 
bezetenheid zien als bijgelovigheid en kon daarom ook niet ten volle de uitwerking 
van het evangelie waarderen. In christelijke gemeenten en in een christelijk land 
zouden zich dergelijke manifestaties van duistere machten niet meer voordoen, 
omdat de hand van de verhoogde Heiland zich had uitgestrekt op grond van het 
gegroeide geloof.221 

J.W. Gunning schreef aan Kruyt dat laatstgenoemde, in een conceptartikel over 
het animisme, omschrijvingen zou hebben gebruikt die in Nederland in de regel 
werden gebruikt in verband met spiritisme. Kruyt zou de voorstellingen omtrent het 
voortleven van de ziel, in tegenstelling tot De la Saussaye, niet willen verklaren uit 
het dromen van de mens, maar uit spiritistische verschijnselen rondom de tanoana-
rituelen. De la Saussaye zou het spiritisme verwaarlozen. Gunning was echter van 
mening dat Kruyts interpretatie van belang was voor het onderwijs aan de zendings-
school, omdat ‘de realiteit van spiritistische verschijnselen nu eenmaal onder 
jongelui in de lucht zit’. Hij voegde daaraan toe: ‘Nu voed ik hen allerminst op tot 
spiritisten; integendeel, het is absoluut kapali222 in het zendingshuis om aan deze 
dingen te doen. Maar het is voor de houding die men op het zendingsveld tegenover 
de heidenen aanneemt van zeer groot gewicht of men tegenover deze dingen geheel 
sceptisch staat, dan wel of men er een realiteit in erkent’.223 

Uiteindelijk brak Kruyt met het spiritisme. Terugblikkend op zijn leven schreef 
hij daarover: 
 

De aantrekkelijkheid van het occultisme is het eerst voor mij geluwd, toen onder de 
‘geesten’, die zich manifesteerden, nimmer die van mijn moeder was; hierop hoopte ik 
steeds. Door verschillende ervaringen en door nadenken heb ik mij over het Spiritisme 
een mening gevormd, en deze is van die aard, dat ik aan het verschijnsel niet meer die 
realiteit kan toekennen, die ik er vroeger aan gehecht heb. Ook de boeken over Spiritisme 
(o.m. alle jaargangen van ‘Op de grenzen van twee werelden’) gingen in de Posso.224  

 
Hetzelfde lot was later overigens ook de dogmatische werken in zijn boekenbezit 
beschoren. Kruyt vond dogmatiek voor een zendeling gevaarlijk: deze zou de vrije 

                                                        
220  Vergelijk Jansen, Nieuwe zekerheid, blz. 77-81. 
221  Kruyt, BrAKrVr, 1908 (3), blz. 6. 
222  Kapali is een Bare’e-woord voor iets dat de adat absoluut verbiedt.  
223  Brief J.W. Gunning aan Kruyt, 29 december 1901 (ARvdZ 96A/7/1). 
224  Kruyt, ‘Beantwoording’, blz. 9. 
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blik op de mens vertroebelen en hem slechts belemmeren de juiste werkwijze te 
vinden.225  
 
3.4.7 Levensstijl 
 
Kruyt reflecteerde niet systematisch over de vraag hoe zijn levensstijl van invloed 
was op het zendingswerk in Poso. Ook terloopse uitspraken over missionaire ascese, 
in de zin van een levensstijl van zelfverloochening en discipline, zijn nauwelijks te 
vinden in dagboeken en correspondentie.226 Het voorgaande hoofdstuk maakte dui-
delijk dat Kruyt uit een redelijk welgesteld milieu kwam. Zijn grootvader bezat een 
apotheek in Den Haag en diverse familieleden hadden uitstekende maatschappelijke 
functies. Het was voor Kruyt gewoon contact te hebben met mensen op hoogge-
plaatste posities. In zijn jeugd hield hij vakanties in binnen- en buitenland. Ook na 
zijn repatriëring deed hij dit soms, zoals een vakantie op Ameland in 1933.227  

Tijdens zijn opleiding in het Zendelinghuis bleek het voor Kruyt niet altijd 
gemakkelijk contact te onderhouden met mensen die over minder intellectuele capa-
citeiten en over minder discipline beschikten dan hijzelf. Het is opvallend dat deze 
karaktertrek hem in zijn omgang met de To Pamona weinig hinderde. Terwijl Kruyt 
in de loop der jaren uiterst kritisch schreef over zijn Nederlandse collega’s, was dit 
in veel mindere mate het geval waar het de To Pamona betrof. Doorslaggevend was 
dat hij altijd weer zocht naar ernst in de ander. 

Hoewel Kruyts ouders in dienst van het NZG waren geweest en derhalve slechts 
een bescheiden inkomen hadden, zag hij zelf kans een behoorlijk kapitaal op te bou-
wen, dat in ieder geval voldoende was om na repatriëring een huis te kopen. Uit het 
bronnenmateriaal is niet duidelijk hoe hij aan dit geld kwam en of er sprake was van 
een erfenis of schenkingen uit familiekring. Het schrijven van de talloze artikelen 
leverde hem steeds een honorarium op (afhankelijk van de lengte variërend van 
enkele tientallen tot enkele honderden guldens), maar wanneer het artikelen over 
zending betrof liet hij de vergoedingen overmaken naar het NZG. Een deel van de 
honoraria liet Kruyt vastzetten in een studiefonds voor zijn kleinkinderen. In een 
schrijven aan zoon Jan meldde hij hierover: ‘Ik heb een paar artikelen gereed 
gemaakt voor tijdschriften, opdat er weer wat geld in het laadje van het studiefonds 
kome.’228 Soms liet hij het geld overmaken naar de rekening van pleegzoon Pentjali 
Sigilipoe.229 Dochter Miep beschikte in 1934 over fl. 1.700 spaargeld. Dit geld was 
voor het grootste deel afkomstig uit giften van haar ouders.230 Het ligt voor de hand 
te veronderstellen dat ook de andere twee kinderen vergelijkbare giften ontvingen. 

Gedurende de periode dat Kruyt werkzaam was in Poso, leefde hij naar westerse 
maatstaven sober. Vooral tijdens zijn vele reizen in de regio leefde hij met een 
minimum aan luxe. De huizen waarin hij woonde waren naar westerse standaard 
gebouwd, maar ze waren zeer sober van uitvoering. Door de plek waar hij woonde, 
was het eten eveneens eenvoudig. Een grote diversiteit aan levensmiddelen was in 
de regio niet beschikbaar. Uit de Minahasa liet hij zich echter geregeld kisten met 
                                                        
225  Kruyt, ‘Dagboek 1915’, 17 november. 
226  Zie voor een samenvattende bespreking van missionaire ascese: J.A.B. Jongeneel, Missiologie, II 

Missionaire theologie, ’s-Gravenhage, 1991, blz. 28-34. 
227  Brief Kruyt aan zoon Jan, 28 maart 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
228  Brief Kruyt aan zoon Jan, 30 januari 1934 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
229  Brief Kruyt aan zoon Jan, 14 juni 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
230  Brief Kruyt aan zoon Jan, 3 april 1934 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
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etenswaren toesturen: suiker, bloemkool in blik, cognac en schrijfpapier.231 Ds. P. 
Pogoa, een van de eerste inheemse gemeentevoorgangers in Midden-Celebes, herin-
nerde zich Kruyt als een man die zonder luxe leefde. Hij had vaak werkkleding aan. 
Netjes kleedde hij zich uitsluitend wanneer er bezoek kwam.232  

Bijzondere uitgaven deed hij met name voor het aanschaffen van boeken en 
abonnementen op tijdschriften. De dagboeken en correspondentie bevatten veel pas-
sages over bestellingen en verzoeken om een abonnement te regelen: met name 
publicaties op de terreinen etnologie, zending en literatuur. Zo valt in de correspon-
dentie met vriend Bram van der Flier te lezen dat hij een abonnement nam op de 
Nieuwe Theologische Studiën. Als reden voor het nemen van dit abonnement schreef 
Kruyt: ‘Het informeert je heerlijk over alles wat er verschijnt.’233 In dezelfde brief 
vroeg hij boeken over paradijs- en zondvloedverhalen toe te sturen. Daarnaast 
ontving Kruyt bijvoorbeeld het NRC-Handelsblad,234 Het Christelijk Volksblad,235 
De Indische Gids,236 benevens periodieken van de genootschappen waarvan hij 
correspondent was. Ook op Engelstalige tijdschriften, zoals de periodiek van het 
Amerikaanse aardrijkskundig genootschap, had hij een abonnement.237  

Zelfverloochening, als uitingsvorm van missionaire ascese, was bij Kruyt niet 
zichtbaar in het afzien van luxe. Ontegenzeggelijk zag hij van overvloed af door te 
wonen en werken in Poso, maar wat hij nodig had bestelde hij per post.238 Hij paste 
zich niet restloos aan. Wel kenmerkte Kruyt de grote discipline waarmee hij zijn 
dagen indeelde om zoveel mogelijk werk voor de zending te kunnen verzetten. Hij 
stond vroeg op, werkte bij het licht van een olielamp en hij was kritisch op zichzelf 
wanneer hij ’s middags te lang sliep.239 Zelfverloochening is ook zichtbaar in zijn 
volharden in het directeurschap van de kweekschool te Pendolo. Geen andere weg 
was voor hem aanvaardbaar dan blijven tot vervanging geregeld was.  
 
 
3.5 CONCLUSIE 
 
Kruyts spiritualiteit was bovenal een missionaire spiritualiteit. Vooral in de dag-
boeken van de eerste jaren is zichtbaar dat zijn geloof onlosmakelijk verbonden was 
met het werk van de zending. Gebed en bijbellezing waren niet alleen gericht op 
versterking van het eigen geestelijk leven en het vinden van troost, maar met name 
op het vinden van kracht om het missionaire werk te doen. Dit is zelfs zichtbaar in 

                                                        
231  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 23 april. 
232  Interview, P. Pogoa, Bomba, juni 1993. 
233  Brief Kruyt aan A. van der Flier, 15 april 1919 (ARvdZ 101A/6/3). 
234  Brief Kruyt aan A. van der Flier, 2 februari 1922 (ARvdZ 101A/6/3). 
235  Brief Kruyt aan A. van der Flier, 22 augustus 1921 (ARvdZ 101A/6/3). 
236  Brief Kruyt aan zoon Jan, 17 januari 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b).  
237  Brief Kruyt aan zoon Jan, 21 november 1932 (ARvdZ 106A/2/5a-b).  
238  Kruyt onderscheidde zich op dit punt van zendeling Ten Kate die op de grens van armoede leefde. 

Laatstgenoemde schreef in een brief aan het zendingsbestuur dat hij had geleerd ‘gebrek te hebben’, 
dat hij door het voedselgebrek in Napu niet werd ‘gedrukt’ en dat hij zich er wel bij bevond. De 
Duitse etnoloog A. Grubauer, die Ten Kate bezocht, sprak zijn afschuw uit over diens levensom-
standigheden (brief Ten Kate aan zendingsbestuur, 2 juni 1915, ARvdZ 64/2). Het zendingsbestuur 
was van mening dat het ging om zelfopgelegde armoede, want hij zou gemakkelijk aan meer 
voedsel hebben kunnen komen (brief bestuur aan Ten Kate, 29 oktober 1915, ARvdZ 64/2).  

239  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 17 januari.   
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Kruyts betrokkenheid bij spiritisme, met name in zijn hoop dat hij in de evangelie-
verkondiging zou worden begeleid door de geest van een overleden Posoër. 

Gebed en bijbellezing waren voor een groot deel gericht op de geloofsopvoe-
ding van de mensen om Kruyt heen: in de eerste plaats de gurus, in de tweede plaats 
de murids en de hulpen in huis. In de derde plaats waren gebed en bijbellezing 
gericht op de inwoners van Midden-Celebes die in het huis van Kruyt, of bij het 
dorpshoofd, de bijbelse vertellingen kwamen bijwonen. Spiritualiteit had voor hem 
niet alleen betrekking op het eigen, individuele geloofsvertrouwen in God. Het ging 
in zijn spiritualiteit ook om de ander: door deze te betrekken bij zijn eigen spiritu-
aliteit wilde hij hem in relatie brengen met God en Jezus Christus en opvoeden in 
een persoonlijk geloof.  

Op grond van Kruyts publicaties en het beschikbare archiefmateriaal is de con-
clusie gerechtvaardigd, dat zijn eenvoudige levensstijl niet verbonden was met een 
theologische reflectie op de hem omringende armoede en het onrecht van slavernij. 
Hij was weliswaar sinds 1933 geabonneerd op Tijd en Taak,240 de periodiek van de 
religieus-socialisten, maar de doorwerking van het sociaal-democratische gedachte-
goed is nergens in Kruyts werk expliciet zichtbaar. In een autobiografische notitie, 
geschreven na zijn repatriëring, treffen we een van Kruyts sporadische uitlatingen 
over zijn politieke denkbeelden aan. Hij schrijft daar zich het meest verwant te 
voelen met de sociaal-democratie ‘omdat dit doelbewust op verandering en verbe-
tering der toestanden aanstuurde’.241 Het beschikbare bronnenmateriaal maakt niet 
duidelijk wanneer hij koos voor de sociaal-democratie en waarom zijn politieke 
denkbeelden geen zichtbare implicaties hadden voor zijn visie op de samenleving 
van Midden-Celebes. Zo zette hij zich niet in voor de maatschappelijke emancipatie 
van de watua, terwijl dit voor een sociaal-democraat wel voor de hand had gelegen. 
Evenmin erkende hij het medische werk en de handelsondernemingen als wezenlijke 
onderdelen van het zendingswerk. Kruyts spiritualiteit was gericht op God, veel 
minder op de wereld. Voor zover de aandacht was gericht op de wereld, ging het om 
het opheffen van de mens tot God en niet om het bevrijden van de mens uit 
structuren van onrecht. Kruyt had in Midden-Celebes weliswaar ook aangestuurd op 
‘verandering en verbetering der toestanden’, maar voor hem was dat vooral een 
proces van geleidelijkheid waarbij bestaande maatschappelijke verbanden bewaard 
moesten blijven.  

  

                                                        
240  Brief Kruyt aan zoon Jan, 17 januari 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
241  Kruyt, ‘Beantwoording’, blz. 9. 


